
Twoje dane osobowe są przetwarzane przez Marcina Borzymowskiego, email: 

biuro@froughtysystems.pl. Zawsze przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności związanych z danymi 

osobowymi zostaniesz poproszony/a o wyrażenie odpowiednich zgód. Wyrażenie zgody oraz podanie 

danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak akceptacji może wiązać się z ograniczeniem 

niektórych funkcji. Twoje dane są wykorzystywane zgodnie z treścią zgód. Twoje dane osobowe mogą 

zostać przekazane do innych podmiotów realizujących odpowiednie funkcje np. wysyłka e-mail. Inne 

podmioty nie wykorzystują Twoich danych do celów własnych, a jedynie przetwarzają je zgodnie z 

instrukcjami wydanymi przez Marcina Borzymowskiego i zgodnie z Twoimi zgodami. Dodatkowo 

chcemy poinformować, że przetwarzane przez nas dane osobowe mogą zostać usunięte i zmienione 

według prośby jaką możesz przesłać na biuro@froughtysystems.pl. Twoje dane osobowe 

przechowujemy tak długo, dopóki nie poprosisz nas o ich usunięcie. Zgodnie z prawem Twoje dane 

osobowe możemy przekazywać upoważnionym organom np. policja. W momencie naruszenia 

bezpieczeństwa Twoich danych osobowych zostaniesz o tym fakcie niezwłocznie poinformowany/a. W 

serwisie FroughtySystems można napotkać odnośniki prowadzące do innych witryn, w których 

niniejsza polityka prywatności nie obowiązuje. Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych 

osobowych musi mieć ukończone 13 lat. W przeciwnym wypadku zgodę musi wyrazić rodzic lub 

opiekun prawny.  

 

 

1. Postanowienia ogólne 
1.1 Poprzez Serwis rozumie się treść dostępną pod adresem: https://froughtysystems.pl/. 
1.2 Właścicielem Serwisu i administratorem danych osobowych jest Marcin Borzymowski, email: 
biuro@froughtysystems.pl 
1.3 Administratorem jest zewnętrzna firma wybrana przez Właściciela.  
1.4 Właściciel oraz Administrator mają prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez 
opublikowanie nowej wersji w Serwisie. 
 
2. Pliki cookies 
2.1 Pliki cookies to pliki tekstowe przechowywane w urządzeniu użytkownika. Są one wymagane do 
poprawnego korzystania z Serwisu. 
2.2 Występują dwa rodzaje plików cookies: stałe oraz tymczasowe. 
2.3 Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies. 
2.4 Pliki cookies umieszcza Administrator oraz Właściciel i mają oni do nich dostęp. 
2.5 Pliki cookies są wykorzystywane do dopasowania zawartości serwisu do preferencji użytkownika, 
do prowadzenia anonimowych statystyk, wprowadzenia możliwości logowania, zapewnienia 
bezpieczeństwa, poznania preferencji użytkownika 
2.6 Użytkownik może w każdej chwili zmienić ustawienia swojej przeglądarki, tak by zablokować 
umieszczanie plików cookies. 
2.7 Pliki cookies mogą być udostępniane partnerom takim jak Google, na których obowiązują inne 
polityki prywatności. 
2.8 W Serwisie można znaleźć odnośniki do stron, które posiadają inne polityki prywatności. 
 
3. Ruch serwisu tzw. logi 
3.1 Serwis zapisuje informacje o zachowaniach użytkownika w celu polepszenia funkcjonowania. 
3.2 Logi są to nazwa stacji klienckiej, czas ładowania strony, informacje o błędach, przeglądarce oraz 
adres aktualnie przeglądanej strony. 

biuro@froughtysystems.pl
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