
Polityka prywatności 
 

DANE OSOBOWE 
 

1. Administratorem danych osobowych gromadzonych za pomocą strony pljest Związek Pracodawców 
ECR Polska, z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Strzeszyńskiej 67c/1, 60-479 Poznań, wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000360174, którego akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy 
Poznań – Nowe Miasto, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. 

 
2. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a 

ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 
 
3. Dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika w celu: 

– wysyłki newslettera; 
– przesyłania wiadomości zawierających informacje organizacyjne i marketingowe przez ECR Polska; 
– prowadzenia webinarów; 
– realizacji i rozwoju projektów mających na celu usprawnienie procesów w branży logistycznej; 
– realizacji zamówień dostawy. 

 

4. Dane osobowe będą przetwarzane, odpowiednio, do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na 
otrzymywanie newslettera i informacji marketingowych lub do czasu upływu terminów 
przedawnienia związanych z realizacją zamówienia. 

 

5. Odbiorcami danych osobowych mogą być w szczególności podmioty powiązane bezpośrednio lub 
pośrednio z ECR Polska, a w szczególności w sposób organizacyjny lub osobowy, które miałyby 
siedzibę w jednym z Państw Członkowskich Unii Europejskiej, zwłaszcza podmioty, z którymi ECR 
Polska współpracuje w zakresie realizacji i rozwoju projektów mających na celu usprawnienie 
procesów w branży logistycznej, a także zewnętrzni usługodawcy w zakresie niezbędnym dla 
realizacji zamówień (firma kurierska). 

 

6. Każdej osobie, której dotyczą dane (podmiotowi danych) przysługuje prawo dostępu do treści 
swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia 
danych i prawo wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych i 
zaprzestanie otrzymywania newslettera. 

 

7. Podmiot danych ma prawo wniesienia skargi do PUODO, gdy uzna, że przetwarzanie danych 
osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 
kwietnia 2016 roku. 

 

8. Administrator serwisu dołożył należytej staranności w celu odpowiedniego zabezpieczenia 
przekazanych danych osobowych, a w szczególności przed ich udostępnieniem osobom 
nieupoważnionym. 

 



9. Niestety żaden sposób przekazywania danych za pośrednictwem Internetu nie jest w pełni 
bezpieczny. Wszelkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji, w tym np. 
dotyczące podejrzenia udostępnienia plików zawierających szkodliwe oprogramowanie oraz 
jakiekolwiek pytania dotyczące powyższej polityki prywatności, należy zgłaszać na adres: 

 
ECR Polska 
ul. Strzeszyńska 67c/1 
60-479 Poznań 
tel. 61 226 30 78 
biuro@ecr.pl 

 

PLIKI COOKIE 
 

1. Strona www.leangreen.pl, zwana dalej Stroną, może wykorzystywać pliki cookies i podobne 
technologie m.in. by dostosować serwis do potrzeb użytkowników i w celach statystycznych. Pliki 
cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta, 
do jego urządzenia, które mogą być odczytane przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia 
końcowego. 

 
2. Pliki cookies są gromadzone w celu: 

–   dostosowania Strony do potrzeb Użytkownika, 
–   tworzenia statystyk oglądalności podstron Strony, 
–   opracowywania zagregowanych danych statystycznych, danych z pomiarów oraz danych na 
temat ogólnych trendów w celu wzmocnienia i optymalizacji działań marketingowych, 
promocyjnych i analitycznych. 

 
3. Strona może stosować cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie 

korzystania ze Strony, by lepiej działała oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o 
ustawieniach Użytkownika (np. język, rozmiar czcionki). 

 
4. W przeglądarce internetowej można zmienić ustawienia dotyczące cookies, aż do ich całkowitego 

blokowania. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także uniemożliwiać 
niektóre funkcje i wygodę korzystania ze S Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje 
braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych na stronie www.leangreen.pl . Brak 
zmiany tych ustawień oznacza akceptację dla stosowanych tu cookies. 

 
5. Jak zmienia się ustawienia w najbardziej popularnych wyszukiwarkach: 
 

Google Chrome 

Menu w prawym górnym rogu: > zakładka Ustawienia > Zaawansowane > Prywatność i 
bezpieczeństwo > Ustawienia witryn, Pliki cookie i dane stron można zmienić następujące ustawienia 
plików cookie: 

– usuwanie plików cookie, 

http://www.leangreen.pl/


– domyślne blokowanie plików cookie, 

– domyślne zezwalanie na pliki cookie, 

– domyślne zachowywanie plików cookie i danych stron do zamknięcia przeglądarki 

– określanie wyjątków dla plików cookie z konkretnych witryn lub domen 

Internet Explorer 11 dla Windows 10 

W programie Internet Explorer wybierz przycisk Narzędzia , a następnie wybierz pozycję Opcje 
internetowe. 
Wybierz kartę Prywatność i w obszarze Ustawienia wybierz pozycję Zaawansowane, a następnie 
zdecyduj, czy chcesz zezwolić na pliki cookie, zablokować je, czy też ma być wyświetlany monit dotyczący 
plików cookie firmy Microsoft i innych firm. 

Microsoft Edge dla Windows 10 

Historia przeglądania (np. informacje wprowadzane do formularzy, hasła i odwiedzane witryny) to 
informacje zapamiętywane przez program Microsoft Edge i zapisywane podczas przeglądania Internetu. 
Większość tych informacji jest przechowywana tylko na komputerze, ale jeśli korzystasz z Cortany, 
niektóre z nich są przechowywane w chmurze, co pomaga jej w porę wyświetlać osobiste sugestie i 
udzielać pomocy. 

Aby wyświetlić historię przeglądania, wybierz kolejno pozycje > Centrum > Historia . 
Wybierz pozycję > Wyczyść całą historię. 
Wybierz typy danych, które chcesz usunąć z komputera, a następnie wybierz pozycję > Wyczyść. 
Jeśli korzystasz z Cortany i chcesz wyczyścić historię przeglądania przechowywaną w chmurze, wybierz 
pozycję > Zmień informacje zebrane przez program Microsoft Edge na mój temat w chmurze, a 
następnie pozycję > Wyczyść historię przeglądania. 

Mozilla Firefox 

Z menu przeglądarki: Narzędzia > Opcje > Prywatność. Uaktywnić pole Program Firefox: „będzie używał 
ustawień użytkownika”. O ciasteczkach (cookies) decyduje zaznaczenie – bądź nie – pozycji Akceptuj 
ciasteczka. 
 

Opera 

Z menu przeglądarki: > Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane. O ciasteczkach decyduje zaznaczenie – 
bądź nie – pozycji Ciasteczka. 

Safari 

W menu rozwijanym: > Preferencje > Bezpieczeństwo. W tym miejscu wybiera się poziom 
bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”. 
 


