Polityka Prywatności
data publikacji – 24 sierpnia 2020 r.
COMPERTUS Biuro Rachunkowe i Kancelaria Doradcy Podatkowego dr Katarzyna
Pawłowska poniżej przedstawia informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych,
plikach cookies oraz wykorzystywanych technologiach stosowanych na stronie internetowej.
Korzystając ze strony internetowej www.br-compertus.com akceptujesz warunki niniejszej
Polityki Prywatności.
I.

Definicje

Administrator – administrator danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO,
administrator strony internetowej.
RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady EU 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).
strona internetowa – witryna internetowa pod adresem www.br-compertus.com oraz
wszystkie jej podstrony, w tym wszelkie usługi świadczone w domenie.
Użytkownik – każda osoba, która odwiedza lub dowolnie korzysta z usług dostępnych na
stronie internetowej lub profili utworzonych w mediach społecznościowych.

II.

Administrator

Administratorem danych osobowych Użytkownika jest dr Katarzyna Pawłowska prowadząca
działalność
gospodarczą
pod
firmą
Katarzyna
Pawłowska
Compertus,
Os. M. Mielżyńskiego nr 97 lok. 6, 62-020 Swarzędz, NIP: 7772674417. Kontakt do
Administratora: biuro@br-compertus.com.
III.

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane na podstawie:
1. zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w celu zapisywania danych w plikach cookies,
wykorzystywania plików cookies na stronie internetowej, a także gromadzenia danych ze
strony internetowej, prowadzenia mediów społecznościowych.

2. niezbędności do zawarcia i/lub wykonania umowy lub podjęcie działań na żądanie
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) w celu przesłania oferty, wykonania usługi lub zawartej
umowy, przesłania oferty na prośbę Użytkownika.
3. wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c
RODO) w celu:
 zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych
przepisami prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi
przepisami;
 wystawienia faktury, rachunku lub spełnienia innych obowiązków wynikających z
przepisów podatkowych.
4. prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu:
 zarządzania stroną internetową;
 prowadzenia analiz statystycznych;
 marketingu bezpośredniego;
 prowadzenie badań i analiz strony internetowej;
 kontaktowania się z Użytkownikiem, w szczególności przez formularz kontaktowy
dostępny na stronie internetowej;
 prowadzenia i obsługi profilu na portalu Instagram pod nazwą
„przy_kawie_o_podatkach”, fanpage w portalu Facebook pod nazwą „Compertus
Kancelaria Doradcy Podatkowego”, oraz na Linkedin pod nazwą „Kancelaria Doradcy
Podatkowego COMPERTUS” oraz „Dr Katarzyna Pawłowska”, wchodzenia w
interakcje z innymi użytkownikami w tychże mediach społecznościowych;
 przechowywania danych dla celów archiwalnych i dowodowych, na potrzeby
zabezpieczenia informacji, które mogą posłużyć do wykazania faktów;
 zapewnienia rozliczalności i wykazania spełnienia obowiązków nałożonych przepisami
prawa, w tym tworzenia rejestrów związanych z RODO i innymi przepisami;
 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami.
IV.

Odbiorcy danych osobowych

Dane osobowe są udostępniane podmiotom wspierającym działalność gospodarczą
Administratora. Administrator dokonał wyboru podmiotów zewnętrznych, którzy gwarantują
stosowanie odpowiednich środków ochrony i bezpieczeństwa danych osobowych.
Kategorie odbiorców Twoich danych osobowych
 podmioty zapewniające wsparcie techniczne i informatyczne, w tym hosting strony,
obsługę poczty elektronicznej;
 inni zleceniobiorcy lub podwykonawcy, podmioty ściśle współpracujące z
Administratorem, w tym inne podmioty świadczące usługi księgowo – podatkowe.
Podmioty te znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Administrator może także udostępniać dane osobowe Użytkownika, jeżeli będzie się to wiązało
z realizacją uprawnienia bądź obowiązku wynikającego z przepisu prawa, w tym organom
publicznym walczącym z oszustwami i nadużyciami oraz innym podmiotom, jeżeli jest to
wymagane bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

V.

Przekazanie danych osobowych do Państwa Trzeciego lub Organizacji
Międzynarodowej

Administrator nie przekazuje bezpośrednio danych osobowych do państwa trzeciego lub
organizacji międzynarodowej. Niemniej jednak z uwagi na korzystanie z usług podmiotów
trzecich, w szczególności firm o zasięgu międzynarodowym, tj. Facebook Inc. oraz Google
LLC może powodować, że dane osobowe Użytkownika będą przekazywane do państwa
trzeciego, np. Stanów Zjednoczonych Ameryki.
Administrator zachęca do zapoznania się z postanowieniami polityk prywatności każdego z
dostawców:


Facebook: https://www.facebook.com/privacy/explanation



Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875



Google LLC: https://policies.google.com/privacy?hl=pl



Nazwa.pl: https://www.nazwa.pl/rodo/

VI.

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celu, dla
którego zostały zebrane, w szczególności:
1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody uzyskane przez formularz kontaktowy
będą przechowywane przez okres niezbędny do obsługi zgłoszenia/zapytania, a następnie
przez okres archiwizacji dla zabezpieczenia informacji na wypadek konieczności ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem
przedawnienia tych roszczeń.
2. Pozostałe dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przechowywane do czasu
cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania. Po wycofaniu zgody dane osobowe
Użytkownika mogą być jeszcze przetwarzane przez Administratora w celu ustalenia,
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami zgodnie z okresem
przedawnienia tych roszczeń.

3. Dane osobowe przetwarzane z uwagi na konieczność wykonania umowy lub podjęcia
działań na żądanie będą przetwarzane przez okres rozmów i negocjacji poprzedzających
zawarcie umowy lub wykonanie usługi w odniesieniu do danych podanych w zapytaniu
ofertowym lub przez okres realizacji usługi i współpracy, a następnie przez okres
przedawnienia roszczeń zgodnie z przepisami prawa.
4. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora
do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu złożonego w oparciu o art. 21 RODO lub po
upływie okresu ich przydatności dla celu, w którym zostały zebrane.
5. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykonaniem ciążących na Administratorze
obowiązków prawnych przez okres wymagany przepisami prawa, w tym prawa
podatkowego.
6. Dane osobowe przetwarzane w związku z wykorzystywaniem mediów społecznościowych
przez okres istnienia kont na danym portalu społecznościowym.
7. Dane osobowe przetwarzane do celów analitycznych oraz w związku z administrowaniem
stroną internetową do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności.
8. Dane osobowe przetwarzane w związku z ustaleniem, dochodzeniem lub obroną przed
roszczeniami do upływu okresu przedawnienia

VII.

Prawa podmiotu danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownikowi przysługują następujące
uprawnienia:
1. Prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania kopii
2. Prawo do sprostowania danych osobowych
3. Prawo do usunięcia danych
4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych
5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu Administratora lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez
szczególną sytuację, w której znalazł się Użytkownik
6. Prawo do przenoszenia danych osobowych

7. Prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu
nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych
8. Prawo do cofnięcia zgody, na podstawie której przetwarzane są dane osobowe. Niemniej
jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego
Administrator dokonał przed wycofaniem zgody. W niektórych przypadkach, dane
osobowe Użytkownika mogą nie zostać w całkowicie usunięte i zostaną zachowane w celu
obrony przed ewentualnymi roszczeniami przez czas zgodny z przepisami prawa lub w celu
realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora
Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne i nie przysługują w odniesieniu do wszystkich
czynności przetwarzania danych osobowych Użytkownika. W celu realizacji praw Użytkownik
może zwrócić się do Administratora poprzez adres biuro@br-compertus.com wskazując zakres
swoich żądań.
VIII.

Wymóg podania danych osobowych

Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest dobrowolne, z tym, że niepodanie
pewnych informacji może wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi, zawarcia
umowy czy osiągnięcia określonego celu.
IX.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym
profilowane w celach marketingowych jednak nie będzie to wywoływać negatywnego wpływu
na prawa i wolności Użytkownika. Zautomatyzowanie danych odbywać się będzie na zasadach
oferowanych przez dostawców usług, z których korzysta Administrator, np. Google Analytics.
X.

Pliki cookies

Za pośrednictwem strony internetowej są gromadzone informacje związane z logowaniem,
takie jak adres IP, rodzaj wyszukiwarki, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której
Użytkownik został przekierowany (tzw. pliki cookies). Pliki cookies są używane w celu
zarządzania stroną internetową. Jeśli chcesz wiedzieć czym są pliki cookies Administrator
zachęca
do
zapoznania
się
z
informacjami
dostępnymi
pod
adresem:
http://wszystkoociasteczkach.pl lub www.cookies.bermar.pl.
Na stronie internetowej gromadzone są pliki cookies własne i podmiotów trzecich, w
szczególności w związku z wykorzystywaniem narzędzi informatycznych, takich jak narzędzia
statystyczne czy wtyczki mediów społecznościowych. Pliki cookies wykorzystywane są w
celach technicznych, statystycznych oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego.

Podczas pierwszej wizyty na stronie internetowej Użytkownikowi wyświetlany jest komunikat
na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików
cookies. Klikając w przycisk „Akceptuję”, Użytkownik wyraża zgodę na użycie plików
cookies, chyba że później postanowi je wyłączyć.
Istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia
przechowywanie plików cookies. Może to jednak utrudnić prawidłowe funkcjonowanie strony
internetowej. Oprócz tego, istnieje możliwość korzystania z trybu incognito oferowanego przez
przeglądarki internetowe. W takiej sytuacji pliki cookies zostaną usunięte z momentem
zamknięcia przeglądarki.
W poniższych linkach zawarte są informacje o sposobach usunięcia cookies w
najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek
Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
Co więcej, Użytkownik może zapobiec pobieraniu danych przez plik cookie za pośrednictwem
Google poprzez pobranie i zainstalowanie wtyczki dostępnej na stronie:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en-GB.
XI.

Wykorzystywane narzędzia

Na stronie internetowej wykorzystywane są narzędzia usprawniające działania strony
internetowej lub wspierające działania Administratora, które mogą wykorzystywać pliki
cookies.
1. Formularz kontaktowy
Administrator korzysta z wtyczki formularza kontaktowego usprawniający z nim kontakt. W
celu skorzystania z formularza należy podać określone dane osobowe, których podanie jest
dobrowolne, ale konieczne do skorzystania z formularza. Dane osobowe będą przetwarzane
zgodnie z Polityką Prywatności w celu kontaktu z Użytkownikiem.
2. Wtyczki mediów społecznościowych
Administrator korzysta z wtyczek kierujących do portalu Facebook oraz Instagram. Po
kliknięciu w ikonę wtyczki Użytkownik zostanie odesłany do strony zewnętrznego dostawy –
właściciela danego serwisu społecznościowego. Przeglądarka internetowa Użytkownika

nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów portali społecznościowych.
Administrator informuje, że korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystaniem plików
cookies administratorów tychże mediów społecznościowych. Od momentu kliknięcia przez w
przycisk wtyczki odsyłającej do mediów społecznościowych, dane osobowe Użytkownika są
przetwarzane na w tym serwisie przez właściciela tego serwisu. Właściciel portalu staje się
administratorem danych osobowych Użytkownika. Jeżeli Użytkownik odwiedza stronę
internetową będąc jednocześnie zalogowanym na swoim profilu w serwisie
społecznościowym, to wówczas informacja o wizycie zostanie zarejestrowana w tym serwisie.
Użytkownik może całkowicie uniemożliwić załadowanie się na stronie wtyczek stosując
odpowiednie rozszerzenia dla przeglądarki internetowej, z której korzysta.
3. Narzędzia analityczne
Administrator wykorzystuje narzędzia analityczne firmy Google LLC w postaci:




Google Analitycs – narzędzie przeznaczone do analizy statystyki strony internetowej
Google Tag Manager – narzędzie przeznaczone do zarządzania tagami strony
internetowej za pośrednictwem interfejsu
Google Search Console – narzędzie przeznaczone jest do monitoringu strony internetowej
w wynikach wyszukiwania

Administrator korzysta z usługi anonimizacji danych pobieranych przez Google Analitycs oraz
wskazał, że jest podmiotem znajdującym się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego
(EOG).
Użytkownik ma możliwość zablokowania działania Google Analytics. Pod adresem
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout istnieje możliwość pobrania dodatku do przeglądarki
blokujący Google Analytics.
Administrator zachęca do zapoznania się z wyjaśnieniami związanymi z przetwarzaniem
danych w ramach Google Analytics przygotowanymi przez Google LLC:
https://support.google.com/analytics/answer/6004245
www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/.

XII.

Media społecznościowe

Dane osobowe Użytkownika podawane na fanpage Administratora lub profilu na Instagramie
będą przetwarzane w celu administrowania i zarządzania tymi mediami społecznościowymi,
wchodzenia w interakcje z Użytkownikami, czy tworzenia społeczności.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika. Użytkownik
dobrowolnie decyduje się na polubienie/obserwowanie profilu lub fanpage Administratora, a

także dodawania komentarzy. Zasady panujące w mediach społecznościowych są ustalane
przez Administratora, jednakże zasady przebywania w portalu społecznościowym Facebook
czy Instagram wynikają z regulaminów lub polityk firmy Facebook Inc. Użytkownik może
każdej chwili przestać obserwować dany profil lub fanpage. Wycofanie zgody nie wpływa na
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
wycofaniem.
W mediach społecznościowych Administrator widzi dane osobowe Użytkownika, takie jak np.
imię, nazwisko czy informacje ogólne, które Użytkownik umieszcza na profilu jako publiczne.
Przetwarzanie pozostałych danych osobowych dokonywane jest przez portal społecznościowy
Facebook lub Instagram i na warunkach zawartych w regulaminach lub politykach
administratora portalu.
XIII.

Logi serwera

Korzystanie ze strony internetowej wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
znajduje się strona internetowa. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w
logach serwera, które obejmują m.in. publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło
zapytanie, nazwę Użytkownika podawaną w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania,
informacje o przeglądarce użytkownika, język, godziny dostępu oraz adres, strony, z której
Użytkownik został przekierowany, informacje o przeglądarce internetowej czy systemie
informacyjnym, z którego korzysta Użytkownik. Dane, o których mowa powyżej nie są
kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony internetowej, lecz są
wykorzystywane wyłącznie jako materiał pomocniczy służący do celów statystycznych.
Administrator nie wykorzystuje w żaden sposób logów serwera do identyfikacji Użytkownika.
XIV.

Linki odsyłające na blogu

Na stronie internetowej mogą pojawić się linki odsyłające do innych stron internetowych, które
będą one otwierać się w nowym oknie przeglądarki lub w tym samym oknie. Administrator nie
odpowiada za treści przekazywane przez te strony internetowe. Administrator zachęca do
zapoznania się z polityką prywatności lub regulaminem tych stron.
XV.

Nota prawna

Informacje i materiały do pobrania zamieszczone na stronie internetowej, w szczególności w
zakładce Warto wiedzieć lub Blog mają charakter wyłącznie edukacyjny. Nie odnoszą się do
konkretnego stanu faktycznego i nie mogą zostać uznane za świadczenie pomocy prawnej, w
tym poradę lub konsultację prawną w jakiejkolwiek sprawie. Administrator nie ponosi
odpowiedzialności z tytułu powstania jakichkolwiek szkód, wynikających z ich interpretacji.
Wszelkie materiały umieszczane na stronie internetowej są aktualne na dzień ich
zamieszczenia, chyba, że wskazano inaczej. Administrator nie zagwarantuje, że będą aktualne
czy przydatne w każdym stanie faktycznym. Jednocześnie Administrator zastrzega sobie

prawo do zmiany stanowiska, w szczególności w sytuacji zmiany przepisów prawa,
orzecznictwa czy praktyki organów administracji.
Wszelkie materiały, treści czy informacje zawarte na stronie internetowej lub w mediach
społecznościowych są przejawem własnej intelektualnej twórczości Administratora i stanowią
przedmiot jego praw autorskich.
XVI.

Postanowienia końcowe

Niniejsza Polityka Prywatności jest ważna od 24.08.2020 r. obowiązuje do czasu jej
aktualizacji. Przyczyną zmian mogą być rozwój technologii internetowej, zmiany w
powszechnie obowiązującym prawie, czy rozwój strony internetowej. Wszelkie zmiany
wprowadzane do Polityki Prywatności w przyszłości będą publikowane i będą obowiązywać
wyłącznie na przyszłość. Informacje o jakiekolwiek zmianie Polityki Prywatności zostaną
udostępnione na stronie internetowej. Administrator zaleca każdorazowo przeglądanie Polityki
Prywatności przed podjęciem jakichkolwiek działań na stronie internetowej.

