
Polityka prywatności 

Każdego dnia dbamy o to, aby korzystanie z usług naszej strony internetowej  

[http://ksiegowoscrylko.pl/] było dla Ciebie komfortowe i bezpieczne. Z tego powodu przekazujemy Ci 

ważne informacje na temat tego, w jaki sposób wykorzystywane są przekazane nam dane oraz dane 

zbierane podczas Twojej aktywności na naszej stronie. 

1. Informacje ogólne. 
 

1. Operatorem strony internetowej [http://ksiegowoscrylko.pl/] jest Biuro Rachunkowe Adam 
Ryłko z siedzibą ul. Kościelna3, 30-034 Kraków NIP: 652-169-02-75 

2. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 
następujący sposób: 

1. Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 

2. Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki cookie (tzw. "ciasteczka"). 

3. Poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego. 

 
2. Informacje w związku z RODO. 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia 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) (Dz. Urz. UE L119/1) informujemy, że: 

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Biuro Rachunkowe Adam Ryłko z siedzibą ul. 
Kościelna3, 30-034 Kraków NIP: 652-169-02-75 

2. Inspektorem ochrony danych u Administratora jest właściciel firmy, kontakt e-mail pod 
adresem: adam@ksiegowoscrylko.pl 

3. Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu: 
- świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniana Ci treści gromadzonych na 
stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność 
przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), 
- w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest 
uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na prowadzeniu analiz 
aktywności Użytkowników, a także ich preferencji, w celu poprawy stosowanych 
funkcjonalności i świadczonych usług, 
- w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą 
prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) 
polegający na ochronie swoich praw. 

4. W niektórych przypadkach, gdy będzie to niezbędne dla wykonywanych przez nas usług lub 
obowiązku prawnego, będziemy uprawnieni do ujawnienia Twoich danych osobowych 
następującym grupom odbiorców: 
- naszym upoważnionym pracownikom i współpracownikom, którym Twoje dane osobowe 
będą ujawniane po to, by mogli wykonać swoje obowiązki; 
- podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług związanych z przetwarzaniem danych 
osobowych np. dostawcy hostingu; 

- sądom, organom administracji publicznej, organom ścigania w związku z 
prowadzonymi przez nie postępowaniami. 



5. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia informacji  dotyczących użytkownika 
właściwym organom, lub osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, 
w oparciu o odpowiednią postawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

6. Okres przetwarzania danych przez Administratora zależy od rodzaju świadczonej usługi i celu 
przetwarzania. Co do zasady dane przetwarzane są przez czas świadczenia usługi do czasu 
wycofania wyrażonej zgody lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu. Okres przetwarzania danych 
może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, a po tym okresie, jedynie w 
przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. 

7. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 
1. dostępu do swoich danych osobowych, 

2. prawo do ich sprostowania, 

3. prawo do ich usunięcia, 

4. prawo do ich ograniczenia przetwarzania, 

5. prawo do przenoszenia danych. 
8. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania przez Administratora 

Twoich danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być 
wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, 
nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia 
lub obrony roszczeń. 

9. Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. 

10. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i niepowiązane z umową lecz niezbędne do 
przetworzenia zapytania, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zapytania. 

11. Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni 
się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje 
dane osobowe poza EOG tylko gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia 
ochrony, przede wszystkim poprzez: 
- współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do 
których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej; 
- stosowanie standardowych klauzul umownych, wydanych przez Komisję Europejską; 
- stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy; 
- w razie przekazywania danych do USA – współpracę z podmiotami uczestniczącymi w 
programie Tarcza Prywatności (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzją Komisji Europejskiej. 
Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie 
ich zbierania. 

12. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe 
przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp 
do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze 
względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na 
danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników 
i współpracowników. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego 
podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich 
środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie 
Administratora. 

3. Informacje w formularzach. 
1. Strona zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika. 

2. Strona może zapisać ponadto informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres 
IP) 



3. Dane w formularzu nie są udostępniane podmiotom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika. 

4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego 
formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi zapytania, kontaktu handlowego. 

 
4. Informacja o plikach cookies. 
 

1. Strona korzysta z plików cookies. 

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 
które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i przeznaczone są do 
korzystania ze stron internetowej. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z 
której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony pliki cookies oraz 
uzyskującym do nich dostęp jest operator strony. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach: 

1. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony 
korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

2. utrzymanie sesji Użytkownika strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 
musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła; 

3. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w 
sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google. 

5. W ramach strony 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. 

6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj 
domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
Użytkownicy strony 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. 

7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne 
na stronie internetowej. 

8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony i wykorzystywane 
mogą być również przez współpracujących z operatorem strony reklamodawców oraz 
partnerów. 

9. Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z 
plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics 

10. Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do 
wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta ze strony. W tym 
celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji użytkownika lub czasie pozostawania na 
danej stronie. 

http://www.google.pl/intl/pl/analytics/privacyoverview.html


11. 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/ 

12. 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 
korzystanie ze strony. 

5. Logi serwera. 

1. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie 
serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania stroną oraz w 
celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych. 

2. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać: 

1. czas nadejścia zapytania, 

2. czas wysłania odpowiedzi, 

3. nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP, 

4. informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP, 

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

6. informacje o przeglądarce użytkownika, 

7. Informacje o adresie IP. 

3. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony. 

4. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem. 

 

6. Zmiany polityki prywatności 

Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki 

została przyjęta i obowiązuje począwszy od 25 maja 2018r. 

https://www.google.com/ads/preferences/

