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POLITYKA PRYWATNOŚCI APLIKACJI COMARCH ERP 
INWENTARYZACJA 
1. Informacje ogólne. 

1. Operatorem aplikacji Comarch ERP Inwentaryzacja jest COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Krakowie, Aleja Jana 
Pawła II 39A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – 
Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000057567; 
wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 8.133.349,00 zł; kapitał zakładowy został wpłacony w całości; NIP 677–
00–65–406. 

2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 
a. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 
b. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego COMARCH SPÓŁKA AKCYJNA 

funkcjonującego pod adresem www.comarch.pl 
2. Informacje w formularzach. 

1. Serwis zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 
2. Dane w formularzach są uzupełniane ręcznie lub automatycznie za pomocą skanu treści zdjęcia wykonywanego za 

pomocą aparatu 
3. Serwis może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP) 
4. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 
5. Dane podane w formularzu mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów, zarejestrowany przez Operatora Serwisu w 

rejestrze prowadzonym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. 
6. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np w celu 

dokonania procesu obsługi zgłoszenia serwisowego lub kontaktu handlowego. 
7. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w 

szczególności dotyczy to serwisów obsługujących płatności lub też innych podmiotów, z którymi Operator Serwisu w 
tym zakresie współpracuje. 

3. Logi serwera. 
1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są 

wykorzystywane są w  celu: 
a. administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług 

hostingowych. 
b. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron 

internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

a. czas nadejścia zapytania, 
b. czas wysłania odpowiedzi, 
c. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 
d. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 
e. informacje o przeglądarce użytkownika, 
f. Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 
4. Dane powyższe są wykorzystywane dla celów administrowania serwerem. 

4. Udostępnienie danych. 
Dane osobowe gromadzone  w pamięci aplikacji (cache) na urządzeniu mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania 
określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 
nieuprawnionym.  


