POLITYKA PRYWATNOŚCI
W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 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 („RODO”) poniżej przekazujemy informacje o
przetwarzaniu przez nas danych osobowych.
1. Administratorem Państwa danych osobowych jest SWS Kancelaria Prawna Strykowski
Wachowiak Sp. k. z siedzibą w Poznaniu (61-707), przy ul. Libelta 26/2.
2. Możecie
Państwo
skontaktować
się
z
nami
kancelaria@sws.com.pl lub pod nr tel. (61) 8513216.

pod

adresem:

e-mail:

3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na zasadach określonych w przepisach
o ochronie danych osobowych, w tym w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 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) („RODO”) oraz w polskich przepisach wydanych w związku
z RODO, przed wszystkim w ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych.
4. Podstawy przetwarzania danych przez Administratora:
- art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora, głównie w celu świadczenia usług na
rzecz klientów, marketingu swoich usług, w celach analitycznych, statystycznych, a
także zapewnienia ochrony i bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na
terenie monitorowanym oraz mienia;
- art. 6 ust. 1 lit. b) RODO –w celu podjęcia działań na Państwa żądanie przed
zawarciem umowy oraz w celu wykonywania umów zawieranych przez
Administratora;
- art. 6 ust 1 lit c) oraz art. 6 ust. 1 lit a) RODO – w celu prowadzenia rekrutacji osób
zainteresowanych pracą lub współpracą z Administratorem;
- art. 6 ust. 1 lit c) RODO – w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących
na Administratorze
5. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych przysługują Państwu n/w
uprawnienia:
-możesz uzyskać informację o tym w jaki sposób i w jakim zakresie przetwarzamy
dane oraz dodatkowo kopię swoich danych osobowych;
-możesz zażądać sprostowania Twoich danych (jeśli zostały błędnie zapisane lub jeśli
się zmieniły), ich usunięcia (jeśli nie ma podstawy do tego, aby Administrator je
przetwarzał) lub ograniczenia ich przetwarzania;
-możesz zażądać przekazania Twoich danych, które nam dostarczyłeś, w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu
maszynowego,
-w przypadku, gdy przetwarzanie Twoich danych przez Administratora odbywa się na
podstawie uzasadnionego interesu możesz sprzeciwić się takiemu przetwarzaniu,
-w przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych odbywa się na podstawie Twojej
zgody, masz prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, bez
wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnięciem.
Jeśli uważasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych narusza Twoje prawa,
przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezes
Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie spowoduje, że nie
będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy i świadczyć na Twoją rzecz usług. W
zakresie, w jakim zobowiązują nas do tego przepisy prawa, przetwarzanie może być
obowiązkowe.
7. Państwa dane osobowe możemy przekazywać podmiotom współpracującym z nami
w zakresie świadczonych usług oraz wspierających nas w bieżącej działalności, w
szczególności podmiotom świadczącym na naszą rzecz usługi księgowe, usługi IT,
biegłym rewidentom i audytorom, prawnikom, organom administracji, służbom
państwowym i sądom. Dane osobowe przetwarzane przez nas mogą być
przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej wyłącznie w celu
wykonania zobowiązań umownych. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa
trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez Administratora:
-w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wykonania umów przez okres trwania tych umów, a po tym okresie przez okres przedawnienia
ewentualnych roszczeń;
-w przypadku przetwarzania danych w celach niezbędnych do wypełnienia
obowiązków prawnych– przez okres wskazany w przepisach prawa;
-w przypadku przetwarzania danych w celach wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Usługodawcę – przez okres niezbędny do realizacji
tych celów lub do czasu wniesienia sprzeciwu.
PLIKI COOKIES
1. 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 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;
- tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury
i zawartości;
- utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik
nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła.
2. 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.
3. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies:
-„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach
Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających
uwierzytelniania w ramach Serwisu;
-pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

-„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych Serwisu;
-„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.;
4. 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) np.: w przeglądarce
Internet Explorer, Mozilla Firefox, Chrome, Safari, Opera. Operator Serwisu
informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. Pliki cookies
zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą
być również przez współpracujących z operatorem partnerów.

