Polityka Plików Cookies
Właściciel tej strony analizuje dzienniki dostępowe serwera z informacjami o numerze IP użytkowników.
Informacje uzyskane w ten sposób wykorzystywane są w celach administracyjnych i do badań statystycznych.
W trakcie poruszania się po witrynie mogą również być gromadzone anonimowe informacje w sposób bierny z
Państwa strony (tzn. bez aktywnego dostarczania tych informacji przez Państwa) z użyciem m.in. plików cookie.
Używana przez Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przekazuje do naszego serwera niektóre z
takich anonimowych danych, np. URL witryny internetowej odwiedzanej przez Państwa poprzednio bądź
Państwa adres IP oraz wersja przeglądarki aktualnie zainstalowanej na Państwa komputerze.

Niniejsza witryna może również pobierać anonimowe informacje z Państwa komputera za pośrednictwem
plików cookie oraz znaczników internetowych ("Internet tags").
Mechanizmy zapisywania IP, Cookies oraz inne podobne technologie zastosowane w naszym serwisie mają
na celu:
•utrzymanie sesji, dzięki której zapamiętywana jest zawartość koszyka lub informacja o zalogowaniu

się. Dzięki temu nie trzeba na każdej podstronie serwisu wpisywać ponownie loginu i hasła oraz przy
każdej wizycie w serwisie dostępna jest zawartość koszyka z poprzedniej wizyty.
•dostosowanie się serwisu – dostarczenie najlepszej treści dostosowanej do zainteresowań Klienta.
•zbieranie statystyk - aby lepiej zrozumieć jak użytkownicy korzystają z serwisu, co umożliwia

ulepszenie struktury, mechanizmów i zawartości.
•rozpoznanie urządzenia użytkownika - aby odpowiednio wyświetlać strony, najlepiej dostosowane do

urządzenia.
•zapewnienie bezpieczeństwa - np. uwierzytelnienie w ramach serwisu
•w celach reklamowych - aby badać efektywność naszych reklam oraz w celu ich lepszego

dopasowania i kierowania
•podniesienie komfortu użytkowania naszego serwisu.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę tak, aby informowała Państwa za każdym razem, gdy przesyłany jest
plik cookie, lub aby w ogóle blokowała przesyłanie tego typu plików, przy czym w drugim przypadku
niektóre funkcje niniejszej witryny mogą nie działać.
Korzystanie z naszego serwisu bez wyłączenia obsługi cookies w przeglądarce oznacza że będą one zapisane
w pamięci urządzenia.
Wyłączenie plików cookies w przeglądarce
W każdej chwili możesz wyłączyć obsługę plików cookie dla konkretnej witryny lub dla wszystkich
połączeń z Twojej przeglądarki.
Google Chrome
W menu ukrytym pod przyciskiem narzedziowym z trzema poziomymi kreskami, w prawym
górnym rogu przeglądarki wybierz "Narzędzia" a potem "Wyczyść dane przeglądania...".
Oprócz możliwości czyszczenia plików cookie, znajduje się tam link "Więcej informacji", który
prowadzi do szczegółowego opisu funkcji prywatności przeglądarki.
Mozilla Firefox

W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje" i w nich zakładkę "Prywatność".
Przeglądarka daje Ci możliwość zaznaczenia, że nie chcesz być śledzony w ogóle, lub
usunięcia pojedynczych ciasteczek poszczególnych witryn.
Opera
Przyciskiem "Opera" w lewym górnym rogu otwórz menu i wybierz w nim "Ustawienia" i
dalej "Wyczyść historię przeglądania...".
Oprócz możliwości skasowania już ustawionych plików cookie, znajduje się tam również
przycisk "Zarządzaj ciasteczkami..." prowadzący do bardziej zaawansowanych opcji dla
poszczególnych witryn.
Microsoft Internet Explorer
W menu "Narzędzia" wybierz "Opcje internetowe" i w nich zakładkę "Prywatność".
Suwakiem możesz ustawić ogólny poziom prywatności, lub przyciskiem "Witryny"
zarządzać ustawieniami wybranych serwisów internetowych.
Apple Safari
W menu "Safari" wybierz "Preferencje" a następnie zakładkę "Prywatność". Znajdziesz tam
opcje dotyczące plików cookie.
Telefony komórkowe, tablety i inne urządzenia mobilne
Każdy model telefonu może tę funkcję obsługiwać w inny sposób. Dlatego zachęcamy do
zapoznania się z opcjami prywatności w dokumentacji na stronie internetowej producenta
Twojego urządzenia mobilnego.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych Klientów
ZPUH SIKORA s.c. Maria, Łukasz, Stanisław Sikora
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. („RODO”)
informuję, iż:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zpuh SIKORA s.c. Maria,Łukasz, Stanisław Sikora , adres: ul.
Szewska 55, 32-040 Rzeszotary („Administrator danych”), dane kontaktowe: tel. 12 270 45 04 adres e-mail:
biuro@sikora-sc.com
2) Administrator danych będzie przetwarzał Pani / Pana dane osobowe w następujących celach:






związanych z zawarciem i wykonaniem umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
RODO, związanych z prowadzeniem ksiąg rachunkowych i dokumentacji podatkowej – w celu wypełnienia
obowiązku prawnego na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
związanych z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną roszczeń – w celach wynikających z prawnie
uzasadnionego interesu administratora danych, na podstawie art. 6 ust. 1 lit.
RODO.

3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:








Pracownicy i współpracownicy Administratora danych upoważnieni do przetwarzania danych osobowych
Klientów w związku z wykonywaniem obowiązków;
dostawcy usług technicznych i organizacyjnych dla Administratora danych (w szczególności podmioty
wyspecjalizowane w zapewnianiu obsługi technicznej systemów teleinformatycznych);
Dostawcy systemów informatycznych oraz IT,
Podmioty świadczące na rzecz spółki usługi księgowe, usługi prawne,
Operatorzy pocztowi i kurierzy,
Instytucje upoważnione z mocy prawa.

4) Administrator danych nie będzie przekazywał Pani / Pana danych osobowych do odbiorców zlokalizowanych poza
Europejskim Obszarem Gospodarczym (kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein) i organizacji
międzynarodowych.
5) Administrator danych będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez okres wymagany przez odpowiednie
przepisy prawa w zakresie przechowywania dokumentacji księgowej i podatkowej lub przez okres przedawnienia
roszczeń określony w przepisach prawa.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia
przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
7) Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z zawarciem
i realizacją umowy.
9) Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani
/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.

