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Auto Show Media sp. z o.o. 
Żelazna 2, 40-851 Katowice 
NIP: 6381826756 KRS: 0000693630 
www.autoshow.media 

 
Polityka Prywatności 

 
Ochrona danych osobowych naszych użytkowników jest dla nas bardzo ważna, dlatego znajdziecie poniżej 
informacje w jaki sposób, dlaczego i po co potrzebujemy waszych danych. 
 

1. Niniejszy dokument stanowi Politykę Prywatności mającą na celu ochronę wszelkich informacji, w 
tym danych osobowych, przetwarzanych za pośrednictwem serwisu AUTO SHOW MEDIA (dalej 
jako Serwis). Administratorem danych osobowych gromadzonych przez Serwis jest Auto Show 
Media sp. z o.o., z siedzibą w Katowicach (40-851) przy ul. Żelazna 2, wpisany do Rejestru 
Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000693630 (dalej jako Auto 
Show Media). 

2. Auto Show Media jako administrator danych osobowych dochowuje najwyższej staranności w 
ochronie danych osobowych oraz prawa do prywatności swoich użytkowników. Wszystkie 
wykorzystywane przez Auto Show Media środki ochrony informacji odpowiadają najwyższym 
standardom ochrony, o których mowa w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (dalej jako UODO) oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. 

3. Auto Show Media zapewnia realizację wszelkich uprawnień wynikających z UODO oraz RODO, w 
szczególności prawo dostępu do treści udostępnionych Serwisowi danych osobowych oraz prawo 
do ich poprawienia. Uprawnienia te mogą być wykonywane m.in. poprzez kontakt z Auto Show 
Media, w tym za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@autoshow.media. 

4. Serwis stosuje pliki cookies, będące niewielkimi informacjami tekstowymi, wysyłanymi przez 
serwer www i zapisywanymi po stronie użytkownika. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają 
na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. 

5. Pliki cookies tzw. "ciasteczka" wykorzystywane są w celu gromadzenia informacji związanych z 
korzystaniem z Serwisu przez użytkownika. Pliki cookies umożliwiają m.in.: 
a. zbierania anonimowych zbiorczych danych statystycznych, które pomagają lepiej poznać 

sposób, w jaki użytkownicy korzystają z Serwisu. Umożliwia to ulepszanie Serwisu, jego 
struktury i zawartości zgodnie z oczekiwaniami użytkowników. 

6. Serwis stosuje dwa rodzaje plików cookies: „sesyjne” oraz „stałe”. Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu 
wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki 
internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika 
przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika. 
Serwis wykorzystuje pliki cookies stron trzecich, w tym Google Analytics, Facebook, Youtube oraz 
Disqus. 

7. W przypadku, gdy oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym, 
użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 
cookies w ustawieniach używanej przeglądarki (dotyczy to każdego rodzaju cookies) lub w każdej 
chwili mogą usunąć te pliki ze swoich urządzeń. 

8. Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
 


