
 

Polityka prywatności strony 

www.gotard.pl (dalej „Strona”) 

Administratorem danych jest Gotard Biuro Rachunkowe Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie ( 00-336) ul 

Kopernika 30 lok 530, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru 

Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział 

Gospodarczy  pod nr 0000407688, posiadającą NIP 525-252-57-04. Z 

Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na 

adres: ul. Kopernika 30 lok 530, 00-336 Warszawa lub drogą e-mailową pod adresem: 

rodo@gotard.pl 

I. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych: 

1. 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), dalej „RODO”, 

2. Ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., 

poz. 1000.) 

II. Zapisy szczegółowe:  

1. Dane osobowe przetwarzane będą w celu skontaktowania się z Państwem w sprawie 

zapytania z formularza kontaktowego; 

2. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji 

międzynarodowej. 

3. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich 

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, 

prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez 

wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 

przed jej cofnięciem; 

4. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych 

praw przyznanych na mocy RODO. 

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale nie jest konieczne, podanie ich ułatwi 

nawiązanie kontaktu i wyjaśnienie sprawy z jaką zwrócili się państwo do nas za 

pomocą formularza kontaktowego; 

6. Administrator powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom: 

a) dostawcy hostingu – w celu przechowywania danych na serwerze, 

b) dostawcy oprogramowania do wysyłki newslettera – w celu korzystania z systemu 

mailingowego, 

c) Facebook – w celu korzystania z aplikacji Messenger do kontaktu z klientami poprzez 

Stronę 

III. Wyjaśnienia:  



Korzystanie ze Strony 

Aby skorzystać z funkcji Strony takich jak newsletter i formularz kontaktowy użytkownik 

musi podać swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, nazwę 

firmy. 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych użytkownika zawartych w formularzu 

rejestracyjnym jest zgoda wyrażona przez użytkownika. 

Dane podane w formularzu kontaktowym oraz formularzu zapisu do newslettera zostaną 

zapisane w bazie Administratora. 

Pliki cookies 

Strona wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, 

przechowywane na urządzeniu końcowym użytwkonika (np. komputerze, tablecie, 

smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny. 

Cookies pozwalają: 

a) zapewnić prawidłowe funkcjonowanie Strony zgodnie z oczekiwaniami klientów, 

b) poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze Strony, 

c) ulepszać funkcje dostępne na Stronie, 

d) korzystać z narzędzi analitycznych, 

e) korzystać z narzędzi marketingowych, 

f) zapewniać funkcje społecznościowe. 

Zgoda na cookies 

Podczas pierwszej wizyty na Stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania przez 

Administratora plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że 

użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami 

niniejszej polityki prywatności. Zgodę zawsze można wycofać, usuwając pliki cookies oraz 

zmieniając ustawienia plików cookies w przeglądarce. 

 


