Polityka danych osobowych i plików cookies
Firmaster.pl
Dane Osobowe
1. [Administrator] Administratorem Danych Osobowych jest Robert Sababady
ul. Akacjowa 7, Piastów 05-820, NIP: 949 018 64 29 prowadzący
FIRMASTER.PL, tel. 504 699 310, e-mail kontakt@firmaster.pl
2. [Cel] Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonania umowy, której stroną
jest Przedsiębiorca lub osoba go reprezentująca, której dane dotyczą, lub do
podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem
umowy, wymiany korespondencji drogą elektroniczną lub telekomunikacyjną,
marketingu bezpośredniego Usług Usługodawcy, a także przechowywane w
celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony interes Administratora).;
3. [Podstawa] Dane osobowe przetwarzane są na podstawie:
a. art. 6 ust.1 lit. b. RODO – wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której
dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
b. art. 6 ust. 1 lit. f. RODO – uzasadniony interes Administratora –
wymiana korespondencji drogą elektroniczną i utrzymywanie kontaktu,
marketingu

bezpośredniego

Usług

Usługodawcy,

a

także

przechowywane w celu dochodzenia roszczeń (prawnie uzasadniony
interes Administratora).;
4. [Zakres

danych]

Zakres

danych

osobowych

podawanych

przez

Przedsiębiorcę jest adekwatny do potrzeb korespondencji oraz zakresu każdej
z zawieranych Umów i uzasadniony obowiązkami umownymi i prawnymi
Usługodawcy,

bowiem

do

wypełnienia

celu

Umów

niezbędne

jest

zweryfikowanie Przedsiębiorcy lub jego pełnomocnika.
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5. [Dobrowolność] Dane są podawane dobrowolnie, jednak nie podanie tych
danych niemożliwi zawarcie lub wykonanie umowy, wymianę korespondencji
lub utrzymywanie kontaktu;
6. [Odbiorcy] Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być: podmioty
prowadzące

hosting

Administratora

poczty

usługi

elektronicznej

outsourcingu

i

świadczące

informatycznego,

na

płatności

rzecz
oraz

księgowego;
7. [Okres

przetwarzania]

Dane

są

przetwarzane

do

upływu

okresu

przedawnienia roszczeń;
8. [Uprawnienia] Przedsiębiorca ma prawo do wniesienia skargi do organu
nadzorczego Dane są przetwarzane do upływu okresu przedawnienia
roszczeń, żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania,
usunięcia,

ograniczenia

przetwarzania,

wniesienia

sprzeciwu

wobec

przetwarzania, a także do przenoszenia danych. Jednakże wykonanie
niektórych żądań, t.j. usunięcie, wniesienie sprzeciwu, przeniesienie danych
uniemożliwia wykonanie Umowy i powoduje jej rozwiązanie.
9. Żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych należy zgłaszać na
adres kontakt@firmaster.pl.
10.Korespondencja elektroniczna ze strony Usługodawcy realizowana jest za
pośrednictwem ZOHO.COM poza EOG – hostingodawca spełnia wymagania
PrivacyShields (zgodność z RODO).
11.Informuje

się

o

ryzyku związanym z zachowaniem poufności przy

wykorzystaniu elektronicznych środków przekazu.

Pliki cookies
1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) są to dane informatyczne, w szczególności
pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu Użytkownika i
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przeznaczone są do ułatwiania korzystania ze stron internetowych. Cookies
zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na komputerze oraz nazwę ciasteczka i jego wartość.
Informacje zawarte w danym pliku mogą być odczytane wyłącznie przez
stronę, z której ten plik pochodzi.
2. Pliki cookies są niezbędne do prawidłowego działania stron i
wykorzystywane są do:
a. dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji
Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w
szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i
wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego preferencji;
b. zapamiętywania, czy Użytkownik wyraził zgodę na wyświetlanie na
stronie internetowej wybranych treści,
3. Stosowane są następujące pliki cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz
„stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które
przechowywane są w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania,
opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies
lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
4. Używane są następujące pliki 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;
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-

„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.;
-

Google Analytics zbieranie ogólnych i anonimowych danych

statystycznych. Pliki wykorzystywane do analiz stron internetowych, które
gromadzą informacje o sposobie korzystania przez internautów z
analizowanej strony. Dane obejmują: miejsce z jakiego internauta trafił na
stronę, liczbę odwiedzin, czas wizyty na stronie. Zbierane dane nie zawierają
danych osobowych. Polityka prywatności Google
5. Użytkownik może w każdym czasie zmienić ustawienia plików cookies
zgodnie instrukcjami poszczególnych przeglądarek.
6. Wyłączenie lub zmiana ustawień plików cookies mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności stron internetowych.
Data publikacji: 2020/04/24
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