Polityka prywatności
Informujemy Cię, że przetwarzamy Twoje dane osobowe. Dokładamy jednak wszelkich starań, aby
Twoje dane były u nas bezpieczne. Możesz być pewien, że Twoje dane osobowe są gromadzone u nas z należytą
starannością i są odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób nieupoważnionych. Zapewniamy, że
przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 Z 27.04.2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1).
1.

Administrator Twoich danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 Z 27.04.2016 R. w sprawie ochrony osób fizycznych, w związku z przetwarzaniem
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s.1) (dalej zwane RODO) jest adwokat Paweł
Polański, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze, numer wpisu 388, z siedzibą zawodową przy ul.
Boh.Westerplatte 9/135,65–034 Zielona Gora,NIP: 929 181 81 28,Regon:081162828.
W sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z nami pod
adresem e-mail:pawel.polanski@adwokatura.home.pl, za pomocą formularza kontaktowego pod adresem
www.adwokatpolanski.zgora.pl , pod numerem telefonu: 606 412 268, (68) 451 19 22 .
2.

-

-

3.

Cele i podstawy przetwarzania Twoich danych osobowych
Przetwarzamy Twoje dane osobowe:
w celu należytego świadczenia usług i wykonywania umów, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
w przypadku, gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie
określonych celów, tj. prowadzenie konta w serwisie internetowym, zbieranie i korzystanie z plików
cookies, na podstawie art. 6 ust 1 lit. a RODO,
w celach archiwalnych dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów,
a także w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym
prawnie uzasadnionym interesem, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
Odbiorcy Twoich danych osobowych

Odbiorcami Twoich danych osobowych będą pracownicy Administratora, dostawcy i administratorzy
programu księgowego obsługującego Administratora, podmioty świadczące usługi informatyczne na rzecz
Administratora, podmioty świadczące usługi dostawy zamówionych produktów, banki oraz inni operatorzy
płatności, podmioty świadczące usługi prawne oraz organy uprawnione do przetwarzania Twoich danych na
podstawie przepisów prawa.
4.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po tym
okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub zabezpieczenia
ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody. Jeśli chcesz abyśmy usunęli Twoje dane
osobowe skontaktuj się z nami pod adresem info@herbich.pl.
5.

Twoje prawa odnośnie danych osobowych

Informujemy, że powierząjąc nam swoje dane osobowe, masz prawo dostępu do informacji
(dotyczących Twoich danych osobowych), a także ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

możesz również cofnąć zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie
zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
Pamiętaj, że masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych
Osobowych, w przypadku, w którym uznasz, że przetwarzanie danych osobowych, które Ciebie dotyczą narusza
przepisy RODO.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z Administratorem.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do zawarcia z nami umowy sprzedaży
oraz do prowadzenia konta w serwisie www.herbich.pl.
6.

Polityka cookies

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.
Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest adwokat Paweł Polański, członek Izby Adwokackiej w Zielonej Górze,
numer wpisu 388, z siedzibą zawodową przy ul. Boh.Westerplatte 9/135,65–034 Zielona Gora.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
a) 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;
b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze
stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
c) utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na
każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). 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.
W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np.
uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć
w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
c) „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron
internetowych Serwisu;
d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika
ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego
pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.

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).
Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem
www.wszystkoociasteczkach.pl lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
Poniższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB Polska i pochodzi z serwisu
www.wszystkoociasteczkach.pl

