
POLITYKA PRYWATNOŚCI

Cenimy sobie Państwa prywatność, dlatego przedstawiamy naszą politykę prywatności w

zakresie przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies w związku z

funkcjonowaniem strony internetowej naszej firmy (dalej: “Strona”) funkcjonującej pod

adresem www.siekacz.pl.

Zastrzegamy, iż nie sprzedajemy i nie udostępniamy osobom trzecim danych personalnych

czy adresowych użytkowników tej Strony i wykorzystywane są one jedynie do prowadzenia

działalności przez naszą firmę.

Administratorem niniejszej strony strony jest Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz

Siekacz, ul. Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, NIP: 9721091121.

Nasza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi, co

gwarantuje jasność i przejrzystość jej zasad. W razie jakichkolwiek wątpliwości bądź pytań

związanych z naszą polityką prywatności, w każdej chwili można skontaktować się z nami,

wysyłając wiadomość na adres office@siekacz.pl.

1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie

danych osobowych jest Kancelaria Radcy Prawnego Bartosz Siekacz, ul.

Zwierzyniecka 3, 60-813 Poznań, NIP: 9721091121.

2. Z kim i jak kontaktować się w sprawie przetwarzania danych osobowych?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą

prywatnością proszę kontaktować się pod adresem e-mail: office@siekacz.pl.

3. Jakie dane osobowe będą przez nas przetwarzane?

W zależności od kroków, jakie podejmą Państwo w trakcie korzystania z naszej

strony, możemy przetwarzać Państwa e-mail, imię i nazwisko, numer telefonu oraz

ewentualne dane zawarte w treści korespondencji (odnosi się to do korzystania z

naszego newslettera). Co istotne treść korespondencji pomiędzy nami, a Państwem

jest chroniona także tajemnicą zawodową.

4. W jaki sposób uzyskujemy od Państwa dane?
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Zapisanie się do naszego newslettera jest równoznaczne z przekazaniem nam przez

Państwa swojego adresu e-mail. Państwa dane takie jak imię, nazwisko oraz

ewentualnie inne dane zawarte w treści korespondencji uzyskamy również w razie

wysłania do nas wiadomości poprzez formularz kontaktowy, bądź w razie kontaktu

poprzez e-mail.

5. Czy moje dane osobowe będą bezpieczne?

Tak. Przeanalizowaliśmy ryzyko, jakie mogłyby zaistnieć w trakcie przetwarzania

przez nas Państwa danych osobowych oraz wdrożyliśmy odpowiednie środki

bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych.

6. Jak długo zamierzamy przechowywać dane osobowe?

Państwa dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 3 miesięcy od

wprowadzenia ich do naszego systemu teleinformatycznego. Po upływie tego czasu,

Państwa dane zostaną niezwłocznie usunięte.

7. W jakich celach będą przetwarzane dane osobowe?

Dane będą przetwarzane w dwóch celach: dla obsługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. a

RODO) i dla obsługi korespondencji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

7.1. Newsletter

Zapisując się do newslettera, pozyskujemy od Państwa dane osobowe w postaci

adresu e-mail. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, by zapisać się do

newslettera. Korzystamy z nich w celu przesyłania Państwu newslettera, a podstawą

prawną ich przetwarzania jest udzielona zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) wyrażona

podczas zapisywania się do newslettera.

W każdej chwili można zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w

dedykowany link znajdujący się w każdej wiadomości wysyłanej w ramach

newslettera lub po prostu kontaktując się z nami pod wskazanym adresem e-mail.

Pomimo rezygnacji z newslettera, dane będą nadal przechowywane w naszej bazie w

celu identyfikacji subskrybenta powracającego oraz ewentualnej obrony roszczeń

związanych z wysyłaniem newslettera, w szczególności na potrzeby wykazania faktu

udzielenia przez subskrybenta zgody na otrzymywanie newslettera oraz chwili jej
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wycofania, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 ust.

1 lit. f RODO.

W każdej chwili można zmodyfikować swoje dane podane na potrzeby otrzymywania

newslettera kontaktując się z nami.

7.2. Obsługa korespondencji

Wysyłając do nas wiadomość lub wypełniając formularz na stronie przekazane zostają

nam dane osobowe zawarte w treści maila, w szczególności adres e-mail oraz imię i

nazwisko. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne, aby nawiązać kontakt.

Celem przetwarzania jest kontakt z nadawcą, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust.

1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes jako adresata korespondencji.

Podstawą prawną przetwarzania po zakończeniu kontaktu jest również nasz

usprawiedliwiony cel w postaci archiwizacji korespondencji na potrzeby zapewnienia

sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f

RODO).

8. Kim są odbiorcy przekazanych danych osobowych?

Państwa dane mogą być przetwarzane przez podwykonawców, czyli podmioty, z

których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych oraz świadczeniu na Państwa

rzecz pomocy:

8.1. Google Ireland Limited – w celu korzystania z usług Google w ramach pakietu

G-Suite, w tym poczty e-mail funkcjonującej w oparciu o serwery Google oraz

usługi Google Analytics,

8.2. osoby, które przy świadczeniu usług związanych ze wsparciem technicznym

strony internetowej mogą potencjalnie uzyskać dostęp do danych osobowych,

8.3. podwykonawcy, którzy mogą brać udział tworzeniu treści strony internetowej

oraz obsłudze korespondencji,

8.4. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze.

8.5. operatorzy narzędzi wykorzystywanych do zarządzania pracą naszej firmy.

9. Jakie uprawnienia przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem danych

osobowych?
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RODO przyznaje Państwu następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem

danych osobowych:

a. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c. prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy

je przetwarzali),

d. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,

e. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w oparciu o

prawnie uzasadniony interes, przez wskazanie szczególnej sytuacji, która

stanowiłaby podstawę zaprzestania przetwarzania w zakresie objętym

sprzeciwem, chyba że podstawy przetwarzania przez nas danych będą

nadrzędne wobec Państwa praw lub też, że te dane są nam niezbędne do

ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

f. prawo do przenoszenia danych uzyskanych na podstawie umowy lub zgody

bezpośrednio innemu podmiotowi,

g. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli

uprzednio taka zgoda została wyrażona,

h. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przekazane dane będą

przetwarzane wbrew zasadom,

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane

szczegółowo w art. 13 oraz 15 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi

przepisami. Należy jednak zwrócić uwagę, że wskazane powyżej uprawnienia nie są

bezwzględne i nie będą przysługiwać w stosunku do wszystkich czynności

przetwarzania przekazanych danych osobowych.

Jeżeli uznają Państwo, że przy przetwarzaniu przekazanych danych osobowych

zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, mają Państwo możliwość

wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

10. Czy korzystamy z plików cookies i czym one są?

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe,

przechowywane na urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie),

które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne)

lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W

plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do
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których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych

celach.

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki

internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są

przechowywane na urządzeniu końcowym i umożliwiają rozpoznanie przeglądarki

przy kolejnym wejściu na stronę (stałe cookies).

11. Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies?

Z plików cookies korzystamy na podstawie Państwa zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy

pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną.

Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej wyświetliło się Państwu

wyskakujące okienko (tzw. pop-up) dot. stosowania plików cookies. Poprzez

kliknięcie „Akceptuj” wyrazili Państwo zgodę na stosowanie plików cookie.

12. Czy można wyłączyć pliki cookies?

Tak, można zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki

internetowej. Można blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Można również

blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili można również usunąć

zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek.

Należy pamiętać, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może

uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie oraz powodować

trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron

internetowych, które stosują cookies.

13. W jakich celach korzystamy z plików cookies?

Pliki cookies wykorzystujemy do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania

poszczególnych mechanizmów naszej strony, a także do analizowania ruchu na

stronie w celach związanych z przygotowywaniem właściwej komunikacji naszej firmy

z Klientami i potencjalnymi klientami.

14. Czy nasza strona korzysta z usług analiz świadczonych przez osoby

trzecie?
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Tak, korzystamy z usługi Google Analytics świadczonej przez Google Ireland Ltd.

(Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5 Ireland).

15. Czemu służy usługa Google Analytics i jaki jest zakres przetwarzanych

przez nią danych?

Google Analytics ma na celu analizę użycia witryny przez użytkowników. Usługa ta

korzysta z plików cookie przechowywanych na urządzeniu użytkownika, a informacje

przez nią zebrane są wysyłane na serwer Google i tam przechowywane.

Google korzysta z tych informacji w naszym imieniu, by analizować korzystanie z

witryny przez użytkownika, tworzyć raporty dotyczące aktywności w witrynie oraz

świadczyć inne usługi dotyczące korzystania z witryny i Internetu.

W ramach usług wykonywanych przez Google Analytics, na naszej witrynie stosujemy

anonimizację adresów IP. Adresy IP użytkowników w państwach członkowskich Unii

Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego są skracane. Taka czynność

eliminuje odniesienie adresu IP do konkretnego użytkownika - tym samym Państwa

dane nie są w całym tym procesie połączone z Państwa adresem IP.

16. Jaka jest podstawa prawna przetwarzania danych przez Google w ramach

usługi Google Analytics?

Podstawą prawną takiego przetwarzania jest nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6

ust 1 lit. f RODO), a powierzenie przetwarzania nastąpiło na podstawie zawartej

pomiędzy nami a Google umowy.

17. Jak długo Google przechowuje dane w ramach usługi Google Analytics?

Dane, o których mowa w ust. 14 są przechowywane przez Google przez okres 3

miesięcy.

18. Czy mogę w jakiś sposób zapobiec przetwarzaniu danych przez Google

Analytics?

Tak, mogą Państwo to zrobić odpowiednio konfigurując swoją przeglądarkę

internetową w jej ustawieniach dot. cookies. Ponadto, mogą Państwo użyć wtyczki do

przeglądarki internetowej, aby uniemożliwić przesyłanie informacji zebranych przez
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pliki cookie do Google, a następnie korzystanie z nich przez usługę Google Analytics.

Wtyczkę można zainstalować klikając w odnośnik zamieszczony poniżej:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

19. Gdzie mogę przeczytać więcej o usłudze Google Analytics i sposobie jej

działania?

Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej na temat sposobu w jaki Google korzysta z

Państwa danych, w ramach Google Analytics, sugerujemy zapoznać się z

informacjami dostępnymi na podanych poniżej stronach:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245

https://www.google.com/policies/privacy/partners/

W razie wątpliwości co do naszej obecnej polityki prywatności, prosimy o kontakt na

adres: office@siekacz.pl
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