Polityki prywatności
Polityka prywatności serwisu www.bizplanner.pl
1. Informacje ogólne: Zebrane tutaj zapisy służą do przekazania informacji na temat
przetwarzania danych osobowych użytkowników stron internetowych adresami
http://www.bizplanner.pl. Zapisy te dotyczą czytelników, klientów, oraz innych osób
odwiedzające ww. adres. Zapewniam, że nie dokonuję przetwarzania danych
osobowych bez zgody osób, których dotyczą.
Zapewniam wszelkie środki
bezpieczeństwa niezbędne do ochrony danych osobowych, które zabezpieczają dane
przed bezprawnym ich wykorzystaniem.
2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Jan Braatz działający
pod firmą pod firmą BIZ PLANNER NIP:8911631790. ul. Tężniowa 53, 87-720
Ciechocinek, e-mail: biuro@bizplanner.pl
3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowałem wewnętrzne
procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom
nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z
odpowiednimi aktami prawnymi - ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o
świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach
wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.
4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika
oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do
przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji
zawartej pomiędzy stronami umowy. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane
zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu
usług drogą elektroniczną.
5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zrachowaniach
w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w przesłanych formularzach informacje,
b) poprzez gromadzenie plików “cookies” [patrz polityka plików “cookies”].
6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.
7. Zbierane przez Administratora dane osobowe służą do kontaktu z czytelnikami,
klientami, oraz innymi osobami odwiedzającymi http://www.bizplanner.pl.
Wykorzystywane będą także do celów marketingach i dystrybucji Newslettera,
świadczenia usług.
8. Serwis korzystamy z oferty Google AdWords (także z Google AdWords Remarketing),
w celu zainteresowania usługami potencjalnych klientów. Na bazie danych z kampanii
reklamowych określane są skuteczne działania marketingowe. Google AdWords
pomaga wyświetlać interesujące klientów reklamy, a tym samym pomaga tworzyć
ciekawą treść witryny oraz dokładnie liczyć koszty reklamowe.
9. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione
osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.
10. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam
umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania
swoich danych w dowolnym momencie. Użytkownik zgłasza zaprzestanie
przetwarzania
danych
użytkownika
poprzez
formularz
kontaktowy
www.bizplanner.pl/kontakt
11. Dla wizyt na stronie serwisu, podczas których Czytelnik nie wypełnia formularzy
kontaktowych zbierane są dane statystyczne. Należą do nich statystyki dotyczące:

odwiedzin strony, podstron i ilość spędzonego na nich czasu, data oraz godzina
odwiedzin, system operacyjny, przeglądarka internetowa, a także lokalizacja
12. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które
może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie
ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich
zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
13. W przypadku wypełnienia formularza informacyjnego lub wybrania innej drogi dostępu
do Administratora wskazującej na wolę zostania przez Czytelnika Klientem lub
Potencjalnym klientem, przetwarzane będą jedynie dane przez niego podane –
domyślnie adres mailowy i wynikające z niego imię i nazwisko, nr telefonu. Treść
formularza oraz proponowana cena usługi nie jest oceniana przez system
informatyczny. Wszelkie dane dotyczące ewentualnych kwestii dotyczącej sprawy,
stron przeciwnych itp. objęte są tajemnicą wynikającą z zasad współpracy. Podstawą
przetwarzania jest wykonanie usługi.
14. W przypadku zostania Klientem przetwarzane będą dane „fakturowe” – imię i
nazwisko, firma, adres oraz numer NIP. Podstawą przetwarzania jest konieczność
wywiązania się przez Administratora z obowiązków prawnych i podatkowych.
Administrator zastrzega sobie również możliwość przetwarzania tych danych w celu
dochodzenia należnych mu roszczeń. W związku z wypełnianiem obowiązków
prawnych i podatkowych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za
przetwarzanie danych przez instytucje i usługodawców, które zobowiązane są do
przestrzegania polityki RODO.
15. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne. Wysyłający informacje za pomocą
przesłanego formularza na adres e-mail Administratora winien liczyć się z tym, iż
informacja ta może zostać opublikowana w Serwisie w zanonimizowanej formie.
16. W przypadku wypełnienia formularza zapisu na Newsletter przetwarzany jest adres
mailowy Czytelnika, a podstawą prawną jest zgoda podmiotu przetwarzanego.
17. Dane osobowe Czytelników, Klientów i Osób przeglądających nie będą przekazywane
podmiotom trzecim w celach marketingowych.
18. Administrator informuje, że ze względu na niespełnianie przesłanek obowiązkowości
nie powołał Inspektora Ochrony Danych. Administrator nie jest organem lub
podmiotem publicznym, a jego główna działalność nie polega na operacjach
przetwarzania, które ze względu na swój charakter, zakres lub cele wymagają
regularnego i systematycznego monitorowania osób, których dane dotyczą, na dużą
skalę. Ponadto główna działalność Administratora nie polega na przetwarzaniu na
dużą skalę szczególnych kategorii danych osobowych, oraz danych osobowych
dotyczących wyroków skazujących i naruszeń prawa. Tym samym metodą kontaktu w
kwestiach danych osobowych jest adres mailowy Administratora.
19. Administrator zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie przetwarza danych
osobowych w nieograniczonym okresie, lecz jedynie przez czas niezbędny do
osiągnięcia następujących celów:
– ofertowego – przez okres 3 lat
– nawiązania i wykonania umowy – przez okres wynikający z przedawniania roszczeń z
umowy
– wystawiania faktur – przez okres 6 lat
– w pozostałych celach wymienionych w §3 niniejszej polityki – przez okres 2 lat lub do
momentu wycofania zgody

– wysyłki newslettera – do momentu usunięcia lub zaprzestania świadczenie usługi
Newslettera przez Administratora.
Okres przechowywania danych nie będzie krótszy aniżeli wynika z obowiązujących przepisów
prawa (z ustaw szczególnych) tj. m.in.: ustawy o rachunkowości, ordynacji podatkowej, ustawy
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, czy ustawy o systemie
ubezpieczeń społecznych.
Okresy w latach Administrator liczy od końca roku, w którym rozpoczął przetwarzanie danych
osobowych, aby usprawnić proces usuwania lub niszczenia danych osobowych. Liczenie
terminu dla każdego zdarzenia odrębnie stanowiłoby trudność techniczną, stąd ustanowienie
jednej daty usuwania lub niszczenia danych osobowych pozwala sprawniej zarządzać tych
procesem.
20. Czytelnik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem
faktycznym.
21. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies albo gromadzone przez
Google Analytics do prowadzenia statystyk witryny internetowej. Statystyki ulepszają
oferowane przez Serwis usługi.
22. Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie korzystają z ochrony prawnoautorskiej i są
własnością Administratora. Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę
wyrządzoną Administratorowi, będącą następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości
Serwisu bez zgody Administratora
23. Czytelnik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i
dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw
własności intelektualnej osób trzecich
24. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane
przez serwis www.bizplanner.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące
prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do
dyspozycji - nasze dane znaleźć można w zakładce - KONTAKT.
Podstawa prawna:
RODO – Rozporządzenie 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).
UŚUDE – Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, art. 10.
UPT – Prawo Telekomunikacyjne Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne,
art. 172.
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