
Polityka Prywatności NASK S.A. obowiązuje od 25 maja 2018 r. 

 

Bezpieczeństwo informacji, ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych 

osobowych i poszanowania prawa do prywatności ma nadrzędne znaczenie dla 

NASK S.A., stanowiąc jednocześnie zasadniczy atrybut działalności, pozwalający 

zdobywać i utrzymywać zaufanie do usług świadczonych przez NASK S.A. Dla realizacji 

powyższego celu NASK S.A. wdrożył i stosuje politykę bezpieczeństwa informacji w 

całej organizacji. Ponadto, w kluczowych obszarach działalności NASK S.A. 

wprowadził system zarządzania bezpieczeństwem informacji oparty o normę ISO/IEC 

27001:2013 i uzyskał certyfikację potwierdzającą skuteczne wdrożenie systemu. 

NASK S.A. stosuje przejrzyste zasady dotyczące swojej polityki prywatności, w tym 

informuje o tym, dlaczego i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, jak 

długo je przechowuje i komu udostępnia. 

W celu jak najlepszej ochrony Państwa danych osobowych, NASK S.A. stosuje 

następujące zasady: 

• przetwarza dane osobowe wyłącznie dla realizacji prawnie uzasadnionych 

celów, dla jakich je gromadzi lub w sposób określony w bezwzględnie 

obowiązujących przepisach prawa. 

• przetwarza tylko takie kategorie danych osobowych, jakie są niezbędne dla 

realizacji celów przetwarzania. 

• nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z celem ich 

przetwarzania. 

• przetwarza dane osobowe z zachowaniem najwyższych standardów 

bezpieczeństwa, aby chronić dane osobowe przed utratą lub niewłaściwym 

wykorzystaniem. 

• nie przetwarza danych osobowych przez okres dłuższy, niż jest to niezbędne do 

celów, w których dane te są przetwarzane. 

• umożliwia stały kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem 

iod@nasksa.pl . 

• realizuje obowiązki informacyjne wynikające z przepisów o ochronie danych 

osobowych, w szczególności z przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie 

Danych Osobowych, wobec osób, których dane dotyczą. 
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Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisie internetowym 

NASK S.A. 

 

NASK S.A. przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników 

odwiedzających stronę internetową nasksa.pl.  

NASK S.A. dba o to, aby jego działania pozostawały w zgodzie z Rozporządzeniem 

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 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej także jako „RODO”).  

Wypełniając obowiązek informacyjny przedstawiamy Państwu niniejszą politykę 

prywatności. 

 

Informacje ogólne 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Spółka NASK S.A. z siedzibą 

w Warszawie, działająca pod adresem 03-446 Warszawa, ul. 11 Listopada 23, 

zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział 

Gospodarczy KRS: 0000644422, NIP: 9512421815, REGON: 365743505,  

tel. +48 22 182 00 00, mail: kontakt@nasksa.pl, (dalej NASK S.A.). 

2. Inspektor ochrony danych osobowych jest dostępny:  

a) pisemnie - adres siedziby Administratora;  

b) elektronicznie - adres e-mail: iod@nasksa.pl. 

 

Cele przetwarzania danych osobowych 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników: 

1. obsługi i odpowiedzi na zapytania kierowane przez Użytkowników do 

Administratora – podstawą prawną przetwarzania jest wyrażenie zgody przez 

osobę, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) w przypadku danych 

podanych nieobowiązkowo. Administrator przetwarza dane osobowe 

Użytkownika wprowadzone przez Użytkownika w formularzu kontaktowym, tj. 

imię, nazwisko i adres e-mail oraz inne dane, jeżeli Użytkownik podał je 

dobrowolnie w treści wiadomości. 

2. w celach statystycznych i analitycznych – podstawą prawną przetwarzania jest 

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

prowadzeniu analiz aktywności i preferencji Użytkowników w celu poprawy 

stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług. 
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Zgoda na przetwarzanie danych osobowych do celów kontaktowych jest całkowicie 

dobrowolna. Jednakże w przypadku braku wyrażenia zgody NASK S.A. nie będzie 

mógł się z Państwem skontaktować celem przedstawienia Państwu naszej aktualnej 

oferty. 

 

Okres przetwarzania danych osobowych 

Dane osobowe podane w celu otrzymania informacji handlowej będą przetwarzane 

nie dłużej niż do czasu wycofania zgody.  

 

Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane przez 

Administratora, ma prawo do:   

a) żądania informacji na temat tego, czy NASK S.A. przechowuje jego dane 

osobowe, 

b) dostępu i wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, 

sprostowania, 

c) czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania, 

d) żądania ich przeniesienia bądź usunięcia, 

e) wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania lub też żądania jego 

ograniczenia, 

f) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO. 

2. W przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie zgody, osoba 

której dane dotyczą może wycofać ją w każdym czasie. Wycofanie zgody nie 

wpływa na zgodność z prawem przetwarzania na jej podstawie do czasu 

wycofania zgody. 

 

Odbiorcy danych 

1. Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na mocy 

obowiązujących przepisów prawa. 

2. Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty trzecie, 

współpracującym z NASK S.A.: 

 

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) 

Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane poza EOG. 

 



Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie 

Dane osobowe nie będą profilowane ani przetwarzane w sposób zautomatyzowany 

pozwalający na podejmowanie jakichkolwiek wiążących  decyzji wobec podmiotów 

danych. 

 

Pliki cookies 

Gdy korzystasz z naszych serwisów, gromadzimy informacje o Twojej wizycie i sposobie 

poruszania się w naszych serwisach. W tym celu stosujemy pliki cookies. Plik cookies 

zawiera dane informatyczne, które są umieszczone w Twoim urządzeniu końcowym - 

przeglądarce internetowej, z której korzystasz. 

Pliki cookies używane w naszych serwisach wykorzystywane są między innymi do 

bieżącej optymalizacji serwisów oraz ułatwiania wykorzystania dostępnych 

funkcjonalności, niektóre z nich mogą nie działać odpowiednio, jeżeli nie wyrazisz 

zgody na instalowanie plików cookies. 

Instalowanie plików cookies lub uzyskiwanie do nich dostępu nie powoduje zmian 

w Twoim urządzeniu ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu. 

Stosujemy dwa rodzaje plików cookies: sesyjne i trwałe. Pliki sesyjne wygasają po 

zakończonej sesji, której czas trwania i dokładne parametry wygaśnięcia określa 

używana przez Ciebie przeglądarka internetowa oraz nasze systemy analityczne. 

Trwałe pliki cookies nie są kasowane w momencie zamknięcia okna przeglądarki, 

głównie po to, by informacje o dokonanych wyborach nie zostały utracone. Pliki 

cookies aktywne długookresowo wykorzystywane są, aby pomóc nam wspierać 

komfort korzystania z naszych serwisów, w zależności od tego czy dochodzi do 

nowych, czy do ponownych odwiedzin serwisu. 

 

Do czego wykorzystujemy pliki cookies? 

Pliki cookies wykorzystywane są w celach statystycznych oraz aby usprawnić działanie 

serwisów i zwiększyć komfort z nich korzystania, m.in: 

• pozwalają sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisów - 

dane te wykorzystujemy do optymalizacji serwisów pod kątem odwiedzających; 

• umożliwiają rozpoznanie rodzaju Twojego urządzenia, dzięki czemu możemy 

lepiej dopasować sposób i format prezentowania treści oraz funkcjonalności 

serwisów; 

• poprawiają wydajność i efektywność serwisów dla korzystających. 

 



W jaki sposób możesz nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies za pomocą 

ustawień przeglądarki? 

Jeśli nie chcesz, by pliki cookies były instalowane na Twoim urządzeniu, możesz zmienić 

ustawienia swojej przeglądarki w zakresie instalowania plików cookies. W każdej chwili 

możesz też usunąć z pamięci swojego urządzenia pliki cookies zapisane w trakcie 

przeglądania naszych serwisów. Pamiętaj jednak, że ograniczenia w stosowaniu 

plików cookies mogą utrudnić lub uniemożliwić korzystanie z tych serwisów. 

 

Wykorzystywane narzędzia firm  

Niektóre pliki cookies są tworzone przez podmiot, z usług których korzystamy, np. 

• Google Inc. 

W naszych serwisach wykorzystujemy narzędzie Google Analytics do analizy ruchu na 

stronie internetowej oraz aktywności dotyczących jej przeglądania. Wykorzystujemy je 

w szczególności do celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są 

poszczególne serwisy. Dane te wykorzystujemy również do optymalizacji i rozwoju 

serwisów. Więcej informacji na temat narzędzia Google Analytics znajdziesz na stronie: 

https://policies.google.com/technologies/cookies 

• Twitter 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies 

• Facebook 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://pl-pl.facebook.com/policies/cookies/ 

• Linkedin 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy 

• Instagram 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://help.instagram.com/help/instagram/1896641480634370/?locale=pl_PL 

• Youtube 

Więcej informacji o zasadach plików cookies możesz znaleźć na: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl 

 

 

Data aktualizacji 7 lutego 2023 roku. 
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