
Polityka Zachowania Prywatności (RODO) 

 

Biuro Rachunkowe CYFRA Usługi Consultingowe Sp. z o.o. ("CYFRA") dziękuje za odwiedzenie naszej 

strony internetowej www.biurocyfra.pl oraz za zainteresowanie naszą firmą i naszymi usługami. 

Szanowni Państwo, Pragniemy poinformować, że w dniu 25 maja 2018 r., zmieniły się przepisy dotyczące 

ochrony Państwa danych osobowych. Zasadniczym celem wprowadzanych zmian jest ochrona podstawowych 

praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych, a rolą nowych 

przepisów określenie wspólnych wytycznych i zasad, które pozwolą Państwu w lepszym stopniu chronić 

Państwa dane osobowe. Zmiana wynika, z wejścia w życie 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 - RODO). Jest to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską 

regulujący zasady ochrony danych osobowych – zastępuje on dyrektywę 95/46/WE z 1995 r. oraz ustawę z 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Pragniemy zapewnić, że przykładamy dużą uwagę do 

bezpieczeństwa powierzonych nam przez Państwa danych osobowych, a ich ochrona stanowi jeden z naszych 

podstawowych obowiązków. Wdrożyliśmy i w dalszym ciągu wdrażamy kolejne rozwiązania techniczne i 

technologiczne, które mają na celu zabezpieczenie udostępnionych nam danych osobowych. W niniejszym 

dokumencie pragniemy przekazać Państwu informacje o celach i zasadach przetwarzania Państwa danych 

osobowych przez Biuro Rachunkowe CYFRA Usługi Consultingowe sp. z o.o.w związku z korzystaniem z 

naszych usług. 

Celem niniejszej polityki prywatności jest poinformowanie użytkownika o tym, jak traktujemy Państwa 

dane osobowe. Informacja ma zastosowanie do przetwarzania danych osobowych w celu komunikacji za 

pośrednictwem tej strony internetowej i poza tą stroną. 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji współpracy, dokonywania płatności za materiały i 

usługi, prowadzenia ewidencji i rejestrów podatkowych zgodnie zobowiązującymi przepisami, na podstawie art. 

6 ust. 1 pkt. b 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 (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanego 

dalej rozporządzeniem. 

1. Administrator danych osobowych i Inspektor Ochrony Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest Biuro Rachunkowe CYFRA Usługi Consultingowe sp. 

z o.o., które zbiera i przetwarza Państwa dane jako Administrator. 

Dane kontaktowe: Biuro Rachunkowe CYFRA Usługi Consultingowe sp. z o.o., ul. Mickiewicza 24/13, 

46-320 Praszka. 

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Edyta Korczewska. 

E-mail: e.korczewska@biurocyfra.pl 

Możesz napisać do Inspektora ds. Ochrony danych CYFRY w Praszce 46-320, ul. Mickiewicza 24/13 

lub wysłać e-mail na adres: e.korczewska@biurocyfra.pl 
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2. Odwiedzanie strony internetowej 

Jeśli po prostu odwiedzasz naszą stronę internetową bez aktywnego kontaktu z nami, nie będziemy 

przetwarzać żadnych Państwa danych osobowych. Nasze serwery internetowe rejestrują tylko każdy 

dostęp w tymczasowym pliku dziennika na okres siedmiu dni. Gromadzone są następujące informacje: 

adres IP Klienta; data i czas dostępu do strony Internetowej; kliknięcia poszczególnych linków; 

wykrywanie używanej przeglądarki i systemu operacyjnego. 

Przetwarzanie tych informacji ma na celu uczynienie naszej witryny optymalną i bezpieczną z 

technicznego punktu widzenia. Nie ma w nim analizy danych osobowych. 

3. Aplikacje w spawie pracy  

Możesz ubiegać się o pracę w naszej firmie przez Internet lub za pośrednictwem mediów 

elektronicznych. W rzeczywistości wykorzystamy podane przez Państwa informacje jedynie w celu 

przetworzenia Państwa wniosku i usunięcia go po zakończeniu procedury składania wniosku. Należy 

pamiętać, że niezaszyfrowane wiadomości e-mail nie są chronione przed dostępem podczas transmisji. 

Dlatego zalecamy wysyłanie dokumentów aplikacyjnych za pomocą zaszyfrowanej wiadomości e-mail 

lub formularza kontaktowego w naszym portalu karier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 

sposobu przetwarzania danych osobowych, zobacz nasze oświadczenie o prywatności w portalu karier.  

4. Pliki cookies 

Czym są pliki "cookies"? 

Pliki "cookies" to dane informatyczne w szczególności pliki tekstowe zawarte w protokole HTTP (ang. 

Hypertext Transfer Protocol), który służy do komunikacji serwera internetowego z przeglądarką 

internetową. Pliki "cookies" przechowywane są na urządzeniach końcowych użytkownika (komputerach, 

telefonach, urządzeniach mobilnych itp.) i są przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie oraz przeglądarkę internetową użytkownika i odpowiednio wyświetlić 

zawartość strony internetowej. Pliki "Cookies" zazwyczaj zawierają adres strony internetowej z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

Do czego używamy plików "cookies"? 

Pliki "cookies" używane są w celu: 

 udostępnienia niektórych treści i funkcjonalności strony internetowej; 

 lepszego dopasowania strony internetowej do potrzeb użytkownika; 

 prezentacji reklam w tym naszych ofert lub wyświetlania okienek typu PopUp; 

 identyfikacji przeglądarki lub urządzenia użytkownika. 

 

Polityka Prywatności a pliki "cookies" 

Pliki "cookies" zbierają różnego rodzaju informacje, które co do zasady nie stanowią danych osobowych 

(nie pozwalają na identyfikację użytkownika). 

Uzyskiwanie i przechowywanie informacji z wykorzystaniem technologii "cookies" jest możliwe na 

podstawie wyrażenia przez użytkownika zgody. Standardowo przeglądarki internetowe lub inne 

oprogramowanie zainstalowane na komputerze bądź innym urządzeniu podłączonym do sieci domyślnie 



zezwalają na umieszczanie plików "cookies" na takim urządzeniu, a tym samym na zbieranie informacji o 

Użytkowniku. 

Informacje pozyskane za pomocą technologii plików "cookies" mogą być przechowywane po 

zakończeniu sesji przeglądarki co pozwala na ich wykorzystanie podczas kolejnych wizyt użytkownika. 

Jakie pliki "cookies" wykorzystujemy? 

Na stronie internetowej używane są dwa rodzaje plików "cookies": 

 sesyjne, które pozostają zapisane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika do 

momentu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) 

 stałe, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików 

"cookies" lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej. 

Blokowanie plików "cookies" 

Każdy użytkownik w dowolnym momencie może zmieniać sposób korzystania z plików "cookies" w taki 

sposób, aby blokować obsługę plików "cookies" w ustawieniach przeglądarki internetowej. Pliki 

"cookies" wykorzystywane na stronie internetowej nie są szkodliwe ani dla użytkownika ani dla 

komputera/urządzenia końcowego wykorzystywanego przez nią, dlatego zalecamy niewyłączanie ich 

obsługi w przeglądarkach. Blokowanie plików "cookies", może wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronie internetowej. 

Więcej informacji o plikach "cookies" i wykorzystywaniu ich technologii uzyskasz pod linkiem: 

www.wszystkoociasteczkach.pl. 

5. Bezpieczeństwo danych  

Podjęliśmy obszerne techniczne i operacyjne środki ostrożności, aby chronić twoje dane przed 

przypadkową lub celową manipulacją, utratą, zniszczeniem lub dostępem osób nieuprawnionych. 

Regularnie sprawdzamy i dostosowujemy nasze procedury bezpieczeństwa, aby nadążyć za postępem 

technologicznym. Korzystając z naszego formularza podajesz również swoje dane osobowe. Aby 

zapobiec wpadnięciu tych informacji w niepowołane ręce, używamy SSL (ang. Secure Socket Layer) do 

szyfrowania danych osobowych od początku do końca. Jest to wypróbowana i przetestowana metoda 

przesyłania danych w Internecie, która jest bardzo bezpieczna, jeśli jest używana zgodnie ze stanem 

techniki w taki sposób, w jaki postępujemy.  

7. Przetwarzanie danych poza niniejszą stroną internetową  

Przetwarzamy dane osobowe również poza kontekstem niniejszej strony internetowej, jeśli skontaktujecie 

się Państwo z nami pisemnie, telefonicznie lub e-mailem, ujawniając przy tym dane osobowe (w 

szczególności dane kontaktowe) lub jeśli nawiązali Państwo z nami stosunek prawny – umowę - lub jeśli 

przetwarzanie danych jest wymagane z jakiegokolwiek innego powodu. Dzieje się tak przede wszystkim 

wówczas, jeśli jesteście Państwo jednym z naszych partnerów biznesowych lub klientów, zainteresowaną 

stroną, uczestniczą w jednym z naszych wydarzeń lub jeśli pracują Państwo dla nas jako usługodawca. W 

zależności od kontekstu przetwarzanie odbywa się na różnych podstawach prawnych do celów w 

zależności od kontekstu obejmują one w szczególności:  

1. Państwa zgodę  

2. Stosunek prawny (np. Umowa o świadczenie usług)  



3. Ustawowy obowiązek przetwarzania danych (np. w celu wykonania procedur administracyjnych)  

4. Nadrzędny uzasadniony interes fimy (np. w celu egzekwowania roszczeń prawnych lub nadzoru wideo 

naszych obiektów w celu ochrony przed nieuprawnionym dostępem, w razie potrzeby) CYFRA pełni 

funkcję centralnego hosta organizacji, i w tym kontekście przetwarzamy również dane osobowe, np 

Marketing i komunikacja, sprzedaż, zakupy, administracja centralna (np. Dział prawny) i rekrutacja. 

Przetwarzanie danych jest również realizowane na podstawie wymienionych wyżej podstaw prawnych.  

Przekazujemy dane osobowe innym firmom organizacji lub stronom trzecim (np. urzędom lub bankom 

lub usługodawcom zatrudnionym do realizacji umowy) tylko wtedy, gdy wymaga tego konkretna relacja 

biznesowa lub wymóg prawny. Powiązani jesteśmy z dowolnym usługodawcą, który świadczy dla nas 

usługi (np. w zakresie usług informatycznych lub usług drukowania), w celu przetwarzania danych 

osobowych wyłącznie w zakresie ich obowiązków. Twoje dane osobowe będą zawsze przechowywane 

przez okres wymagany do określonego celu (np. wykonanie umowy), a następnie usunięte, biorąc pod 

uwagę ustawowe okresy przechowywania lub zablokowane na wymagany okres przechowywania po 

osiągnięciu celu (np. umowy przez obie strony) lub ograniczone do przetwarzania, a następnie usunięte. 

W celu realizacji swoich praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy skontaktować się z CYFRĄ. Aby 

to zrobić, prosimy o skorzystanie z danych kontaktowych podanych w punkcie 1.  

Prawa użytkownika: 

1. Odbiorcą Państwa danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania 

danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz podmioty, którym 

Administrator zleca wykonywanie czynności, z którymi wiąże konieczność przetwarzania danych 

(podmioty przetwarzające). 

 

2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres współpracy, nie krócej niż przez okres 5 lat 

licząc od końca roku podatkowego, którego dotyczą dane (faktury, wyciągi bankowe, umowy) tj. 

zgodnie z wymogami Administracji Skarbowej.   

 

3. Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, 

ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. 

 

4. Macie Państwo prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy 

uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia. 

5. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Konsekwencją niepodania danych 

osobowych będzie brak możliwości kontynuowania. 

 

 


