
I N F O R M A C J A
dot. ochrony danych osobowych

Zgodnie z art.13 ust.1 i 2 1 oraz art.14 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r.  w sprawie  ochrony osób fzycznych 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
/Dz.Urz. UE L 119, s.1/ informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest   Konsulting GospodarcooHaandlowy Jarosław Okwiet  o
siedoibą w Coęstochowie, proy ul. Łukasińskiego 17/26, 42H207 Coęstochowa 

2) W sprawach ochrony danych osobowych kontakt na adres e-mail:  jaroslawokwiet@gmail.com ;

3) Pani/Pana dane osobowe   proetwaroane będą w celu:  
a) realizacji świadczeń usług polegających m.in. na utrzymaniu czystości terenów zewnętrznych, sprzątaniu biur,

hal, magazynów, centrów logistycznych itp.,
b) przedstawienia oferty usług własnych, informacji, promocji i potrzeb funkcjonowania Firmy:  

na podstawie art.6 ust.1 lit.a RODO (jeżeli osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów),         

c) zawarcia  i  realizacji  zawartej  umowy,  na  podstawie  art.6  ust.1  lit.b (przetwarzanie  jest  niezbędne  do
wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub  do podjęcia działań na żądanie osoby,
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy);

d) ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń, marketngu bezpośredniego,  
na podstawie  art.6 ust.1 lit. f RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych
interesów realizowanych przez Administratora).

 
4) kategorie danych osobowych: dane zwykłe; 
5) źródła pochodoenia Pana/Pani danych to m.in. CEIDG, REGON,  frmowe strony www, portale i serwisy internetowe

(powszechnie dostępne źródła); 
6) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na

podstawie przepisów prawa;    
7) dane osobowe proechowywane będą w okresie zgodnym z przepisami prawa,  a w przypadku wyrażenia zgody na

przetwarzanie danych, do czasu jej cofnięcia, oraz  w oparciu   o uzasadniony interes realizowany przez Administratora
aż do momentu wniesienia sprzeciwu;  

8) posiada Pani/Pan prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych (art15 RODO), prawo do
ich sprostowania (art.16 RODO) oraz wycofania udoielonej ogody w dowolnym momencie (art.7 ust.3 RODO),   prawo
do bycia zapomnianym - usunięcia danych (art.17 RODO),  prawo do ograniczenia przetwarzana (art.18 RODO),  prawo
do przeniesienia danych (art.20 RODO),  prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art.21 RODO).

9) Pani/Pan  ma  prawo  wniesienia  skargi  do  organu  nadoorcoego –  Prezes  Urzędu  Ochrony  Danych  Osobowych
(PUODO);

10) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania realizacji świadczonych
przez Spółkę usług,  niepodanie danych może skutkować niemożliwością otrzymywania ofert marketngowych (dot.
art.6 ust.1 lit.a);

11) Pani/Pana dane osobowe zebrane w celach marketngowych będoiemy proetwaroać w sposób oautomatyoowany, w
formie proflowania (dzięki analizie podanych przez Panią/Pana danych, przedstawimy ofertę dopasowaną do Państwa
potrzeb, konsekwencją takiego przetwarzania będzie wysyłka reklamy).   

1     Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą
2    Informacje podawane w przypadku pozyskiwania danych osobowych w sposób inny niż od osoby,  której dane dotyczą

mailto:jaroslawokwiet@gmail.com


W pełni respektujemy i szanujemy prawo do prywatności i ochrony danych osobowych odwiedzających nasz 
serwis internetowy. Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia oraz postępowania z informacjami 
uzyskiwanymi w czasie realizacji usług. 

POLITYKA COOKIES 

1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach 
cookies. 

2. 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. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym 
do nich dostęp jest operator Serwisu http://okwiet.pl 

4. 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; d) dostosowania treści reklamowych w formie grafcznej (Reklamy 
displayowe) przy wykorzystaniu remarketngu Google Analytcs 

5. 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. 

6. 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.; e) „reklamowe” pliki 
cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich 
zainteresowań. 

7. 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 

http://okwiet.pl/


Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Użytkownicy mogą zablokować usługę Analytcs dla
reklam displayowych oraz dostosowywać reklamy w sieci reklamowej Google w Menedżerze preferencji 
reklam. Można również pobrać program blokujący Google Analytcs ze strony https://tools.google.com/dlpage/
gaoptout/

 8. Operator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre 
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być 
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl 
lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej.
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