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POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

Poszanowanie prywatności użytkowników odwiedzających stronę internetową www.inspire-

consulting.pl jest dla nas szczególnie ważne. W związku z tym gromadzone przez nas dane nie są 
udostępniane żadnym podmiotom trzecim. Czytając, przeglądając oraz używając zasobów strony 
www.inspire-consulting.pl akceptujesz zasady zawarte w Polityce prywatności. 

Inspire Consulting Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie jako właściciel strony internetowej 
www.inspire-consulting.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce prywatności. 
Każdą osobę odwiedzającą stronę www.inspire-consulting.pl obowiązuje aktualna Polityka 
prywatności. 

 

Dane osobowe 

W czasie korzystania z serwisów należących do Inspire Consulting Sp. z o.o., możesz zostać 
poproszony o podanie niektórych danych osobowych (np. poprzez wypełnienie formularza 
zgłoszeniowego na stronie www). Dane, o które będziesz proszony, to przede wszystkim imię i 
nazwisko lub nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu lub inne dane kontaktowe. Niepodanie 

wymaganych danych uniemożliwi wykonanie czynności, której te dane dotyczyły, a które są 
niezbędne do jej poprawnego wykonania. 

Inspire Consulting Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości do osób, których 
dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z niniejszą Polityką Prywatności, w szczególności w 
celu wykonania czynności zleconych poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego. Inspire 
Consulting Sp. z o.o. nigdy, pod żadnym pozorem nie udostępnia danych kontaktowych klientów 
osobom/firmom trzecim. 

 

Ciasteczka (cookies) 

Używamy plików cookie (ciasteczek) do przechowywania informacji takich, jak Twoje osobiste 

ustawienia kiedy odwiedzasz nasz serwis. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych 
informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania 

ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności celu dostosowania zawartości stron internetowych 
Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w 
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio 
wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb oraz tworzenia 

statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron 
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości. 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 
użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować 

automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o 

ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu. Szczegółowe informacje o 
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

Należy pamiętać, że w przypadku ograniczenia przez użytkownika serwisu stosowania plików 
cookies może to wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 
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Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 
internetowej. 

 

Polityka prywatności Google Analytics 

Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej 
przez Google, Inc. (“Google”). Google Analytics używa “cookies”, czyli plików tekstowych 
umieszczanych na komputerze użytkownika w celu umożliwienia witrynie przeanalizowania 
sposobu, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez cookies na temat 
korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce 
Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie 

korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia 
raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług 
związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z internetu. Google może również 
przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie 

przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. 
Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej 

posiadaniu. Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na 
przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji 
witryny może okazać się niemożliwe Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik 
wyraża zgodę na przetwarzanie przez Google dotyczących go danych w sposób i w celach 
określonych powyżej. 

 


