
Ochrona danych osobowych i polityka prywatności 

 

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazywanych 
przez użytkowników w związku z korzystaniem z serwisu internetowego pod domeną 
http://kancelariamajnusz.pl 

  

1. Administrator danych osobowych  

Administratorem Twoich danych osobowych jest Michał Majnusz prowadzący działalność gospodarczą 
pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Michał Majnusz.  

Dane do kontaktu: 

- listownie na adres: ul. Szkolna 17 lok. 26, 47-225 Kędzierzyn-Koźle, 

- przez e-mail: biuro@kancelariamajnusz.pl 

-  telefonicznie:  667-014-330 

2. Zakres przetwarzanych danych osobowych 

W przypadku kiedy korzystasz ze strony internetowej przetwarzaniu ulegają następujące dane 
osobowe: adres IP, rodzaj urządzenia końcowego (np. tablet, telefon), czas i miejsce połączenia jak 
i czas spędzony na stronie http://kancelariamajnusz.pl oraz dane pozostawiane w tzw. plikach cookies.  

3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych  

Na każdym etapie korzystania z usługi Kancelarii lub odwiedzając stronę internetową 
http://kancelariamajnusz.pl Twoje dane osobowe są bezpieczne i pozostają poufne. 

Zbieranie, utrwalanie i przechowywanie Twoich danych osobowych, ma miejsce jedynie wtedy kiedy 
istnieje podstawa prawa do ich przetwarzania. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest:  

a) umowa - jeżeli zawieramy z Tobą pisemną umowę o realizację danej usługi to przetwarzamy 
Twoje dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy i ewentualnie przez okres 
przedawnienia roszczeń wynikających z umowy lub wykonanych na jej podstawie czynności, 

b) Twoja zgoda – jeśli zawieramy z Tobą umowę w innej formie niż pisemna lub jeśli kontaktujesz 
się z nami za pomocą naszej strony internetowej, adresu e-mail lub telefonicznie dane 
osobowe są przetwarzane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy, obsługi zapytania 
i ewentualnie przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z wykonanej umowy lub 
czynności. 

4. Wykorzystywanie danych osobowych przez podmioty współpracujące z Kancelarią 

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych innym podmiotom, z wyjątkiem tych z którymi Kancelaria 
współpracuje (biura rachunkowe, dostawcy usługi IT lub inne podmioty z usług których korzysta 
Kancelaria) i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne i konieczne do celu realizacji zawartej umowy.  

5. Twoje prawa 

W każdej chwili masz pełne prawo do zgłoszenia żądania: 

a) dostępu do pozostawionych informacji, 
b)  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,  
c) zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania, 
d) prawa do przeniesienia swoich danych.  
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W przypadku gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się, nie na podstawie umowy, lecz 
na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody, masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w każdej chwili. 

Swoje żądania możesz kierować za pomocą strony internetowej, adresu e-mail lub pisemnie na adres 
korespondencyjny Kancelarii. 

6. Prawo wniesienia skargi do organu 

Każdy, kto uważa że nastąpiło naruszenie jego prawa do pozyskiwania i przetwarzania danych 
osobowych ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych 
osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

7. Pliki cookies 

Strona wykorzystuje podobnie jak prawie wszystkie inne strony internetowe, pliki cookies. (ciasteczka 
- z języka angielskiego), przez które rozumie się niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na 
Twoim komputerze lub innym urządzeniu za pomocą którego odwiedzasz strony www. Pliki cookies 
służą przede wszystkim by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony internetowej, poprawić 
szybkość i bezpieczeństwo strony oraz ulepszać funkcje dostępne na stronie Kancelarii.  

Więcej informacji o tym czym są pliki cookies, do czego służą i jakie funkcje spełniają można znaleźć na 
stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/po-co-sa-ciasteczka/. 

7.1. Pierwsza wizyta 

Informacja o korzystaniu z plików cookies jest wyświetlana przy pierwszej wizycie na stronie 
internetowej. Wyrażenie zgody na korzystnie z plików możesz wyrazić poprzez kliknięcie w okienko 
,,Ok, rozumiem”. Wyrażenie zgody na stosowanie plików cookies oznacza jednocześnie, wyrażenie 
zgody na treść niniejszej polityki prywatności. W każdej chwili możesz cofnąć wyrażoną zgodę na 
stosowanie plików cookies lub modyfikować wyrażoną zgodę, poprzez wykorzystywanie ustawień 
swojej przeglądarki internetowej. Zwracam jednak uwagę, że wyłączenie lub modyfikacja plików 
cookies może spowodować trudności w funkcjonowaniu strony internetowej i uniemożliwić 
korzystanie z niektórych jej usług.  

7.2 Wykorzystanie plików cookies 

Strona wykorzystuje pliki cookies 

a) w celach statystycznych - w tym celu pliki cookies zbierają następujące dane: liczba osób 
odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej 
do przeglądania strony, czas spędzony na stronie, odwiedzone podstrony, itp. Zbierane w ten 
sposób dane pozostają anonimowe i nie umożliwiają identyfikację osoby odwiedzającej stronę. 
Powyższe dane są zbierane tylko po to, aby móc w przyszłości lepiej dostosować stronę 
internetową do potrzeb Twoich i innych osób, 

b) w celu zapobiegania nadużyciom i zapewnienia bezpieczeństwa funkcjonowania strony 
internetowej – w tym celu są zbierane informacje o potencjalnych zagrożeniach, które mogłyby 
utrudnić korzystanie ze strony internetowej lub zagrażałyby jej bezpieczeństwu. Zbierane w 
ten sposób dane mają na celu zapewnić, że korzystanie ze strony internetowej jest bezpieczne 
i poufne.  

 


