
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

Wstęp – dane kontaktowe 

 

1. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera informacje ogólne dotyczące używania (przetwarzania) 

przez Marcina Fularczyka (ul. Kartuska 358, 80-125 Gdańsk) , danych osobowych obecnych oraz 

potencjalnych Klientów. 

2. Telefon kontaktowy do administratora: 506-620-689, adres mailowy: marcin.fularczyk@gmail.com. 

3. Szanujemy prywatność naszych Klientów w związku z czym udostępniamy niniejszą Politykę 

Prywatności, aby każdy Klient wiedział w jakim zakresie jego dane osobowe są przetwarzane, w tym 

mógł również samodzielnie, świadomie i swobodnie decydować o tym, czy skorzysta z naszych 

usług. 

4. W ramach niniejszej Polityki Prywatności postanowiliśmy opisać ogólnie, w jaki sposób i w jakim 

zakresie zbieramy dane osobowe Klientów, do jakich celów wykorzystujemy te dane, komu je 

udostępniamy oraz jak je chronimy. W Polityce Prywatności   znajdują się również informacje o tym, 

jakie Klientom przysługują prawa. 

5. Polityka ma charakter ogólny i informacyjny prezentując niektóre tylko kwestie uznane przez nas za 

najistotniejsze. Uszczegółowieniem niniejszej polityki są poszczególne umowy oraz klauzule i 

informacje, które Klient będzie otrzymywać w momencie zbierania od niego danych osobowych 

przy okazji poszczególnych usług, subskrypcji (newsletter), formularzy kontaktowych, wydarzeń, itd. 

Podstawą wszelkich praw podmiotów danych i zasad ich przetwarzania jest wskazane niżej 

rozporządzenie ogólne RODO oraz ustawa o ochronie danych osobowych. 

 

 

Zasady przetwarzania danych osobowych. 

 

1. Doceniamy zaufanie, którym obdarzyli nas nasi Klienci. W ramach przetwarzania danych 

osobowych Klientów przykładamy wagę do tego, aby dane te były przetwarzane w sposób 

bezpieczny, rzetelny, zgodny z prawem oraz przejrzysty dla Klienta. 

2. Poniżej przedstawiamy najważniejsze zasady, jakimi się kierujemy: 

a) Zbieramy dane osobowe jedynie w minimalnym zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla 

których są zbierane. 

b) Cele zbierania danych osobowych Klientów są jasno określone, mają oparcie w przepisach prawa – 

nie przetwarzamy danych w sposób niezgodny z tymi celami. Dane są przetwarzane w celu zawarcia 

bądź wykonania umowy. 

c) Dbamy o aktualność i poprawność danych osobowych Klientów i niezwłocznie reagujemy na każde 

wnioski o sprostowanie czy aktualizację danych. 

d) Realizujemy prawo Klientów do dostępu do ich danych osobowych oraz ich poprawiania. 

e) Realizujemy także prawa Klientów do usunięcia danych osobowych, wycofania zgody, ograniczenia 

przetwarzania, do przenoszenia danych, prawa wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 

prawa do niepodlegania decyzji opartej wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych, 

w tym profilowaniu. 

f) Ograniczamy przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu 

niezbędnego dla realizacji celów, dla których są zbierane, chyba, że zachodzą zdarzenia mogące 

wydłużyć okres przechowywania danych. 



g) Chronimy dane osobowe Klientów przed utratą, dostępem osób niepowołanych, przypadkową utratą 

lub zmianą oraz innymi bezprawnymi formami przetwarzania. 

h) Udostępnienie danych osobowych innym podmiotom może nastąpić jedynie w związku z zawarciem 

przez nas umowy o świadczenie usług technicznych, informatycznych, bądź księgowych. 

Udostępnianie danych następuje w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony oraz zgodny 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

i) Podawanie danych osobowych jest niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy. 

 

Prawa Klientów w związku z przetwarzaniem danych osobowych. 

 

1. Realizujemy prawa Klientów związane z przetwarzaniem ich danych osobowych. Prawa te wynikają 

z obowiązujących przepisów prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności RODO (art. 16-

21). 

2. Klient ma prawo do: 

1. Wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (patrz punkt VII 

poniżej) 

2. Prawo dostępu do danych: Klient ma prawo do otrzymania od nas potwierdzenia czy jego dane 

osobowe są przetwarzane przez nas i w jaki sposób.  

3. Prawo do sprostowania nieaktualnych lub niedokładnych danych osobowych, a także prawo do ich 

uzupełnienia w przypadku, gdy są niekompletne. 

4. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania  danych osobowych, jeżeli podstawą przetwarzania 

danych osobowych jest interes Administratora, Klient ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania 

jego danych osobowych. Wówczas, nie wolno nam już przetwarzać tych danych osobowych, chyba 

że wykażemy istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 

wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia 

lub obrony roszczeń. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, 

Klient,, którego dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec 

przetwarzania dotyczących go danych osobowych na potrzeby takiego marketingu.. Jeżeli Klient, 

którego dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, 

danych osobowych nie wolno już nam przetwarzać jego danych do takich celów. 

5. Prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) polega co do zasady 

na żądaniu przez Klienta niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych przez 

Administratora. 

6. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, polega na zgłoszeniu żądania co do 

zmniejszenia zakresu, czasu bądź płaszczyzn przetwarzania danych osobowych i w konsekwencji 

odpowiedniego oznaczenia danych w celu ograniczenia ich przetwarzania. 

7. Prawo do przenoszenia danych: Klient ma prawo do otrzymania kopii danych osobowych, które 

nam dostarczył jeśli przetwarzanie odbywa się w  oparciu o  zgodę Klienta lub na podstawie umowy. 

8. Prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

3. Wszelkie wnioski dotyczące przetwarzanych danych osobowych Klienta, mogą być przesyłane 

mailowo na adres: marcin.fularczyk@gmail.com lub pisemnie na adres: ul. Kartuska 358, 80-125 

Gdańsk.  

4. Wnioski Klienta zostaną spełnione bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po 

ich otrzymaniu. Termin ten może ulec przedłużeniu z uwagi na skomplikowany charakter żądania 

lub liczbę żądań, o kolejne dwa miesiące, o czym Klient zostanie poinformowany. Do momentu 

realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Klient będzie otrzymywał od nas informacje, 

z których zrezygnował cofając zgodę. 
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Bezpieczeństwo danych osobowych 

 

1. Podejmujemy techniczne i organizacyjne środki służące ochronie danych osobowych przed 

bezprawnym lub nieautoryzowanym dostępem lub wykorzystaniem, jak również przed 

przypadkowym ich zniszczeniem, utratą lub naruszeniem integralności. Nasze procedury 

bezpieczeństwa obejmują w szczególności: zabezpieczenie dostępu, system kopii zapasowych, 

monitorowanie, przegląd i utrzymanie, zarządzanie incydentami bezpieczeństwa. 

2. W ramach zapewniania bezpieczeństwa przetwarzanych danych osobowych zobowiązujemy się do 

uwzględnienia: 

a) poufności – będziemy chronić dane przed przypadkowym ujawnieniem osobom trzecim, 

b) integralności – będziemy chronić dane przed nieuprawnioną modyfikacją, 

c) dostępności – będziemy zapewniać dostęp upoważnionych osób do danych Klienta, tylko wówczas, 

gdy wystąpi taka potrzeba. 

3. Dane osobowe Klienta mogą być przetwarzane przez osoby trzecie jedynie w przypadku, gdy taki 

podmiot zobowiąże się do zapewnienia właściwych technicznych i organizacyjnych środków 

gwarantujących zapewnienie bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, jak również do 

zachowania poufności tych danych. Każdy pracownik  mający dostęp do danych osobowych 

dysponuje odpowiednim upoważnieniem i jest zobowiązany do zachowania poufności. 

 

Cel i podstawa przetwarzania danych Klientów 

1. Przetwarzamy dane osobowe wyłącznie w określonych, jednoznacznych i zgodnych z prawem 

celach. Nie będziemy przetwarzać danych w sposób niezgodny z tymi celami. 

2. O tym, jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych, każdorazowo informujemy 

Klienta w ramach osobnego komunikatu np. na stronie internetowej, na piśmie etc. w ramach 

realizacji obowiązku informacyjnego. 

Sposób zbierania danych 

Dane osobowe gromadzimy i przetwarzamy wyłącznie na podstawie udzielonej zgody bądź też w związku z 

wykonywaniem zawartej z Klientem umowy, wówczas gdy jest to niezbędne dla osiągnięcia jej celów. 

Rodzaj przetwarzanych danych  

Dane osobowe, o których piszemy, mogą obejmować twoje dane identyfikacyjne np. imię, nazwisko, dane 

kontaktowe: np. numer telefonu, adres email, dane lokalizacyjne, dane dotyczące umów. Za każdym razem 

będziemy określać i przetwarzać tylko niezbędny zakres danych. 

 

Zgoda – cofnięcie zgody 

1. Prośbę o zgodę na przetwarzanie danych osobowych kierujemy tylko wówczas, gdy jest to 

niezbędne i jedynie w takim zakresie, jaki jest niezbędny dla osiągnięcia określonego celu. Podjęcie 

działań marketingowych, zawsze wymagać będzie wyraźnej, uprzedniej zgody. 

2. Użytkownik ma prawo do wycofania zgody w każdym momencie poprzez bezpośredni kontakt z 

nami. 

3. Wycofanie zgody nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami czy nieprzyjemnościami. 

Decyzja zawsze należy do Klienta. 

4. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych Klienta, 

którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 



5. Wnioski Klientów będą rozpatrywane niezwłocznie. Po zrealizowaniu wniosku zaprzestaniemy 

przetwarzać dane Klienta. Do momentu realizacji wniosku może się jednak zdarzyć, że Klient 

otrzyma, od nas informacje, z których zrezygnował cofając zgodę. 

 

Przechowywanie danych 

 

1. Głównym celem przechowywania danych osobowych jest realizacja umowy. Dane osobowe 

przechowujemy przez okres niezbędny do realizacji celów, o których Klient został poinformowany. 

2. Okres przechowywania danych osobowych jest ustalony w ścisłej zgodności z obowiązującymi 

przepisami prawa.  Klient ma prawo do uzyskania od nas informacji jaki jest prawdopodobny czas 

przechowywania jego danych osobowych. 

 

Udostępnianie danych innym podmiotom 

 

Przekazanie danych osobowych innym podmiotom niż podmioty realizujące usługi księgowe, informatyczne 

bądź techniczne, może odbywać się jedynie na podstawie wyraźnej zgody Klienta. 

 

Zmiany w Polityce 

 

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce, co może wynikać z potrzeby 

dostosowania do zmian w przepisach prawa czy obowiązujących standardów prywatności, czy też 

rozszerzenia naszej oferty. W związku z tym o wszelkich zmianach będziemy informować Klientów 

stosownym komunikatem. 

 

 


