
Polityka prywatności serwisu www.lemlab.pl 
 
Pliki cookie. 
 
Ta strona wykorzystuje pliki cookie – małe pliki tekstowe, które umieszczane są na Twoim 
komputerze, aby pomóc witrynie poprawić komfort użytkowania. Zasadniczo pliki cookie są 
używane w celu zachowania preferencji użytkownika, przechowywania informacji o takich 
rzeczach, jak koszyki na zakupy oraz dostarczania zanonimizowanych danych śledzenia do 
aplikacji innych firm, takich jak Google Analytics czy Facebook. Dzięki plikom cookie portale 
publikujące reklamy prezentują Ci nasze treści po wizycie w tej witrynie. Pliki cookie znacznie 
ułatwiają przeglądanie stron. Możesz wyłączyć pliki cookie na tej stronie i na innych. 
Najskuteczniejszym sposobem na to jest wyłączenie plików cookie w przeglądarce. 
 
Stosowane przez Administratora Cookies (tzw. „ciasteczka”) są bezpieczne dla Urządzenia 
Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń 
Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania 
złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez 
Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. 
 
Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies: 

a) Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do 
momentu zakończenia sesji danej przeglądarki (wyłączenia przeglądarki 
internetowej). Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci 
Urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek 
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

b) Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam przez 
czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego 
usunięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek 
danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika. 

 
Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. 
Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 
uwierzytelniania, bezpieczeństwa czy utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a 
w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www. 
 
RODO – ochrona danych osobowych 
LEM LABS sp. z o. o. chronił, chroni i będzie chronił Twoje dane z należytą starannością. Dane 
osobowe, które nam przekazałeś przechowujemy w bezpiecznych systemach z szyfrowanym 
i autoryzowanym dostępem. 

http://www.lemlab.pl/


W związku z wejściem w życie nowych regulacji dotyczących danych osobowych, RODO, 
spełniamy obowiązek informacyjny udostępniając Tobie niniejszy dokument. 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest LEM LABS sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie 
(30-868, ul. KURCZABA 12 lokal 28). 
 
Podstawą prawną do przetwarzania danych osobowych jest udzielona przez Ciebie zgoda. 
Twoje dane osobowe (w tym e-mail, imię, telefon i inne) przetwarzamy wyłącznie w celu 
przedstawienia oferty i informacji o LEM LABS. Nie udostępniamy i nie sprzedajemy danych 
osobom i podmiotom trzecim. 
 
Twoje dane zostały przez nas powierzone wyłącznie poważnym partnerom – podmiotom 
przetwarzającym utrzymującym wyspecjalizowane serwery poczty e-mail oraz serwer www. 
Twoje dane zostaną usunięte niezwłocznie gdy wycofasz swoją zgodę. Masz prawo wglądu 
do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, 
zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych, pisząc do nas na 
adres: odo@lemlab.pl.  
Masz także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli 
uważasz, że zostały naruszone Twoje prawa związane z ochroną danych osobowych. Możesz 
zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail o ofertach klikając w link znajdujący się w 
dolnej części wiadomości lub odpisując na wiadomość. 
 
Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość przetwarzanych danych, a 
jedynie za sposób ich przechowywania i przetwarzania. Administrator zastrzega sobie 
możliwość zmiany niniejszej polityki prywatności poprzez opublikowanie go w internecie 
wraz z datą publikacji. 
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