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Polityka Prywatności
Klauzula informacyjna
Zgodnie z:
Rozporządzeniem 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), zwane dalej RODO, informuję Pana/Panią że:
I.

Administratorem Pana/i Danych jest TAKI PROJEKT Maciej Dachowski, 39-200 Dębica,
ul. Głaszczki 3, NIP: 676 24 24 629, REGON: 367 00 22 91.

II.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji zapisów umowy, wykonania zamówienia.

III. Podstawa do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest podpisana przez Pana/Panią
umowa, bądź udzielona przez Pana/Panią zgoda.
IV. Informacja o przekazywaniu danych do innych podmiotów: Pana/Pani dane nie są
przekazywane innym podmiotom niewymienionym w przepisach prawa.
V.

Okres przechowywania danych: Pani/Pana dane będą przechowywane do zakończenia
sprawozdania finansowego za okres roczny.

VI. Ma Pani/Pan prawo do:
a) dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,
b) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych,
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
d) przenoszenia danych,
e) cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych,
f) wniesienia skargi do organu nadzorującego.
VII. Podane przez Panią/Pana dane są przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, lub podpisanej
umowy. Brak podania danych skutkuje nie wywiązaniem się zapisów umowy oraz brakiem
możliwości realizacji zamówienia.
VIII. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu systemowi podejmowania decyzji ani
profilowaniu.
IX. Dane wrażliwe.
TAKI PROJEKT Maciej Dachowski nie przetwarza, nie zapisuje danych osobowych
o charakterze wrażliwym. Posługuje się wyłączeni danymi koniecznymi do zawierania umów
oraz fakturowania (imię, nazwisko, adres, NIP, REGON, nazwa firmy). TAKI PROJEKT Maciej
Dachowski świadczy usługi w zakresie:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,
pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach,
sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet,
pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych,
działalność w zakresie architektury,
działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne,
pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Żadne dane wrażliwe nie są niezbędne do świadczenia usług w ww. zakresach. TAKI PROJEKT
Maciej Dachowski nie wymaga od klientów biznesowych czy indywidualnych danych
wrażliwych, nie przetwarza, nie zapisuje ich w żadnej formie.
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X. Serwis taki-projekt.com – informacje ogólne.
a) Operatorem serwisu jest: TAKI PROJEKT Maciej Dachowski, 39-200 Dębica, ul. Głaszczki 3,
NIP: 676-24-24-629, REGON: 367-00-22-91.
b) Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu
w następujący sposób:

Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.

Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. „ciasteczka”).

Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego H88 S.A.
z siedzibą w Poznaniu, Franklina Roosevelta 22, 60-829 Poznań, funkcjonującego pod
adresem www.domeny.pl.
XI. Informacja o plikach cookies.
a) Serwis taki-projekt.com korzysta z plików cookies.
b) 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.
c) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies
oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
d) Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach:

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;

zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń;

określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
e) 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.
f) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie.
Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także
automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
g) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
h) Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie
i) Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady
korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności
Google Analytics.
j) Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google,
do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisu.
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W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie
pozostawania na danej stronie.
k) W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową
Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies
przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.
XII. Zarządzanie plikami cookies – jak wyrażać i cofać zgodę?
a) Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić,
a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
b) W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
 Edge
 Internet Explorer
 Chrome
 Safari
 Firefox
 Opera
 Android
 Safari (iOS)
 Windows Phone
XIII. Logi serwera.
a) Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu. Dane te są
wykorzystywane w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej
sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.
b) Zapisowi mogą podlegać:

zasoby określone identyfikatorem URL (adresy żądanych zasobów – stron, plików),

czas nadejścia zapytania,

czas wysłania odpowiedzi,

nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,

informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,

adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) –
w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,

informacje o przeglądarce użytkownika,

informacje o adresie IP,

informacje diagnostyczne związane z procesem samodzielnego zamawiania usług
poprzez rejestratory na stronie,

informacje związane z obsługą poczty elektronicznej, jeśli użytkownik korzysta ze
świadczonej przez Operatora usługi pocztowej.
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39-200 Dębica, ul. Głaszczki 3
NIP: 676-24-24-629, REGON: 367-00-22-91
Tel. +48 797-485-563

Więcej informacji dot. polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych opisano w dokumencie „POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA
OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH PRZEDSIĘBIORCY TAKI PROJEKT Maciej Dachowski (...)” z dnia 25.05.2018.
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