
Polityka prywatności i plików cookie sklepu internetowego www.parkingmagicbox.com 

§ 1. Definicje

1. Administrator - PMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach,

ul. Armii Krajowej 8, 17-300 Siemiatycze, tel. 504 505 718, e-mail:

kontakt@parkingmagicbox.com, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy

Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000837230, o kapitale zakładowym

5.000,00 zł, NIP: 5441541443, REGON: 385900060;

2. Adres IP – indywidualny numer nadany Urządzeniu, służący do jednoznacznej identyfikacji

urządzenia w sieci wewnętrznej (adres lokalny, wewnętrzny) lub w Internecie (adres publiczny,

zewnętrzny);

3. Dane osobowe – informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do

zidentyfikowania poprzez jeden lub kilka szczególnych czynników określających fizyczną,

fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w

tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem

plików cookie oraz innej podobnej technologii;

4. Konto Użytkownika – indywidualne konto Użytkownika znajdujące się w Serwisie,

umożliwiające złożenie zamówienia;

5. PMB - PMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Siemiatyczach, ul. Armii

Krajowej 8, 17-300 Siemiatycze, tel. 504 505 718, e-mail: kontakt@parkingmagicbox.com,

wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd

Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod

numerem KRS: 0000837230, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP: 5441541443, REGON:

385900060;

6. Polityka – niniejsza Polityka prywatności;

7. Pliki cookie – niewielkie pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu Użytkownika podczas

korzystania z Serwisu oraz wszelkie inne podobne technologie służące do zbierania informacji

o aktywności Użytkownika w Serwisie. Pliki cookie mogą pochodzić od Administratora lub od

zaufanych partnerów Administratora; 

8. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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; 

9. Serwis – serwis internetowy prowadzony przez Administratora pod adresem

www.parkingmagicbox.com;

10. Usługi/Produkty – usługi/produkty oferowane przez PMB za pośrednictwem Serwisu;



11. Urządzenie – urządzenie elektroniczne Użytkownika umożliwiające korzystanie z 

Produktów/Usług oferowany przez PMB; 

12. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku 

usług/produktów czy funkcjonalności opisanych w Polityce. 

§ 2. Administrator Ochrony Danych Osobowych  

Administratorem Danych Osobowych, decydującym o celach i sposobach przetwarzania danych 

osobowych Użytkownika w Serwisie jest: PMB Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 

Siemiatyczach, ul. Armii Krajowej 8, 17-300 Siemiatycze, tel. 504 505 718, e-

mail:kontakt@parkingmagicbox.com, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego 

Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000837230, o kapitale zakładowym 5.000,00 zł, NIP: 

5441541443, REGON: 385900060. 

§ 3. Przetwarzanie Danych osobowych w związku z korzystaniem ze Serwisu 

W związku z korzystaniem z Serwisu przez Użytkownika Administrator zbiera dane w zakresie 

niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług/produktów. W szczególności 

przetwarzane mogą być następujące dane Użytkownika: 

a) Imię i nazwisko; 

b) Adres zamieszkania; 

c) Adres wykonywania działalności gospodarczej oraz numer NIP; 

d) Adres e-mail i numer telefonu; 

e) Dane zawarte w korespondencji; 

f) Szczegóły zamówień dokonywanych w Serwisie; 

g) Numer rachunku bankowego; 

h) Adres IP. 

§ 4. Cele i podstawy prawne przetwarzania Danych osobowych w Serwisie 

1. Korzystanie z Serwisu 

1) Dane osobowe wszystkich osób korzystających z Serwisu przetwarzane są przez 

Administratora: 

a) W celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania 

Użytkownikowi treści gromadzonych w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania 

jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) W celu ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – podstawą 

prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. 

f RODO); 



c) W celu realizacji obowiązków podatkowych oraz księgowych – podstawą prawną 

przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO pozostająca w związku z odpowiednimi 

przepisami prawa podatkowego. 

2. Formularz kontaktowy 

2.1) Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu 

elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych 

osobowych niezbędnych do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na 

pytanie. Użytkownik może podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu z Użytkownikiem 

lub obsługi pytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu 

przyjęci i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości obsługi. Podanie 

pozostałych danych jest dobrowolne. 

2.2) Dane osobowe są przetwarzane w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania 

przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 

przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); w zakresie 

danych podanych dodatkową podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a 

RODO). 

3. Marketing 

3.1) Dane osobowe Użytkownika mogą być również wykorzystywane przez Administratora, 

aby kierować do niego treści marketingowe różnymi kanałami, np. za pośrednictwem poczty e-

mail, drogą sms. Takie działania są podejmowane przez Administratora wyłącznie w sytuacji, 

w której Użytkownik wyraził na nie zgodę, którą może wycofać w dowolnym momencie. 

3.2) Dane osobowe są przetwarzane: 

a) W celu przesłania zamówionej informacji handlowej – podstawą prawną przetwarzania 

jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w związku 

z wyrażoną zgodą; 

b) W celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie 

uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust, 1 lit. f RODO), polegający na 

prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie w celu doskonalenia 

stosowanych funkcjonalności. 

4. Realizacja zamówienia: 

Użytkownik składając zamówienie musi podać dane niezbędne do jego realizacji: imię i 

nazwisko, adres e-mail, dane do faktury, dane dostawy, numer telefonu. System, za 

pośrednictwem którego obsługiwane jest zamówienie zapisuje numer IP, z którego Użytkownik 

korzystał podczas składania zamówienia. Ponadto, dane zgromadzone z uwagi na składane 

zamówienie są przetwarzane: 

a) W celu wykonania umowy zawieranej poprzez złożenie zamówienia – podstawą 

prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO; 



b) W celu wystawienia faktury dotyczącej zamówienia – podstawą prawną przetwarzania 

jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO; 

c) W celu ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – 

podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 

6 ust. 1 lit. f RODO). 

§ 5. Okres przetwarzania Danych osobowych 

1. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 

przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu 

wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania 

danych w przypadkach, gdy podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony 

interes Administratora. 

2. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest 

niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed roszczeniami, a 

po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane lub anonimizowane. 

§ 6. Odbiorcy Danych osobowych 

1. W związku z realizacją usług Dane odbiorcy będą ujawnione zewnętrznym podmiotom 

współpracującym z Administratorem, w tym w szczególności świadczących na jego rzecz 

obsługę księgowo-kadrową, pomoc prawną, dostawcom usług IT. 

2. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać udostępnione także innym 

podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych. 

3. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących 

Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia 

takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami 

obowiązującego prawa.  

§ 7. Uprawnienia Użytkownika 

1. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz żądania ich sprostowania, 

usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do 

wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną Danych osobowych (Prezesa 

Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

2. Użytkownikowi przysługuje również prawo wniesienia sprzeciwy względem przetwarzania 

danych, które odbywa się w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora. 



3. W zakresie, w jakim dane Użytkownika przetwarzane są na podstawie zgody, można tę zgodę 

wycofać w dowolnym momencie, kontaktując się z Administratorem poprzez adres e-mail: 

kontakt@parkingmagicbox.com. 

§ 8. Pliki cookie 

1. Administrator wykorzystuje pliki cookie przede wszystkim, aby umożliwić Użytkownikowi 

dostęp do Serwisu i ułatwić Użytkownikowi korzystanie z niego. 

2. Administrator wykorzystuje pliki cookie również w celach analitycznych oraz marketingowych 

– jednak wyłącznie wtedy, gdy Użytkownik wyrazi na to zgodę przy pierwszym wejściu do 

Serwisu. 

3. Administrator wykorzystuje też inne technologie i rozwiązania techniczne pozwalające uzyskać 

dostęp do informacji przechowywanej na rządzeniu lub w przeglądarce Użytkownika. 

4. Pliki cookie stosowane w Serwisie dzielą się na: 

a) Niezbędne pliki cookie – są one instalowane, aby zapewnić Użytkownikowi dostęp do 

Serwisu i jego podstawowych funkcji i nie wymagają zgody Użytkownika. Bez 

niezbędnych plików cookie Administrator nie byłby w stanie świadczyć 

Użytkownikowi usług w ramach Serwisu; 

b) Opcjonalne pliki cookie – z tych plików Administrator korzysta wyłącznie wtedy, gdy 

Użytkownik wyrazi na to zgodę. 

5. Podczas korzystania z Serwisu, Użytkownik może otrzymać Pliki cookie pochodzące od 

współpracujących z Administratorem podmiotów trzecich. 

6. W Serwisie stosowane są stałe i sesyjne pliki cookie: 

a) Sesyjne pliki cookie – pliki tymczasowe, przechowywane do czasu wylogowania, 

opuszczenia strony lub wyłączenia przeglądarki internetowej. Pomagają analizować 

ruch sieciowy oraz ułatwiają poruszanie się po serwisie; 

b) Stałe pliki cookie – są przechowywane przez czas określony w ich parametrach lub do 

czasu usunięcia ich przez Użytkownika. Umożliwiają Administratorowi 

zapamiętywanie ustawień i preferencji Użytkownika. 

7. Użytkownik może zmienić ustawienia w zakresie Plików cookie poprzez m.in. 

a) Zmianę ustawień cookie w wykorzystywanej przeglądarce internetowej; 

b) Zastosowanie dodatkowego oprogramowania do zarządzania plikami cookie; 

c) Korzystanie z trybu incognito. 

§ 9. Logi serwera 

1. Korzystanie przez Użytkownika z Serwisu związane jest z przesyłaniem zapytać do serwera, na 

którym przechowywana jest strona. 



2. Każde zapytanie, które jest skierowane do serwera ulega zapisaniu w logach serwera (logi 

obejmują np. adres IP Użytkownika, datę oraz czas serwera, dane o przeglądarce internetowej i 

systemie operacyjnym wykorzystywanym przez Użytkownika). 

3. Logi ulegają zapisaniu oraz są przechowywane na serwerze. Dane z logów serwera nie są 

wykorzystywane do wiązania ich z osobami korzystającymi z Serwisu ani do identyfikacji 

Użytkownika przez Administratora. 

4. Logi służą Administratorowi jako pomoc w zarządzaniu Serwisem, a ich zawartość nie jest 

udostępniana osobom, które nie są upoważnione do administrowania Serwisem. 

§ 10. Bezpieczeństwo Danych osobowych 

1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane osobowe 

przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp 

do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze 

względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na 

Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników 

i współpracowników. 

2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawczy i inne 

podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków 

bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie 

Administratora.  

§ 11. Dane kontaktowe 

1. Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: kontakt@parkingmagicbox.com, tel. 

504 505 718 

§ 12. Zmiany Polityki prywatności 

1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od ____________. 
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