
Witaj! 

Znajdziesz  tutaj  informacje  na  temat  zasad  przetwarzania  danych  osobowych  oraz  wykorzystywania 

plików cookie w związku z korzystaniem ze strony internetowej https://al-pol.eu. 

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych: 

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 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 (dalej: „RODO”). 

Cenimy i dbamy o Twoją prywatność. Dalej dowiesz się co dzieje się z Twoimi danymi.  

DANE OSOBOWE – obowiązek informacyjny RODO 

1) Administrator danych osobowych: 

AL-POL Filip Szałek, NIP: 8971775446 i REGON 520760547. 

Miejsce świadczenia usług: 

ul. Uphagena 16, 80-237 Gdańsk 

2) Cele i czynności przetwarzania danych, podstawa prawna, okres przetwarzania danych Kontakt: 

Na stronie umieszczamy dane kontaktowe możesz zadzwonić, wysłać mail. 

Podanie danych  jest dobrowolne, jeśli jednak oczekujesz odpowiedzi, to niezbędne jest podanie co najmniej aktywnego 

adresu e-mail. W treści maila mogą znaleźć się również inne dane osobowe np. numer telefonu, imię i nazwisko i 

wszelkie inne informacje opisujące Twoją sytuację. Pamiętaj jednak, że sytuację finansową wskazane jest omawiać w 

trakcie bezpośredniego spotkania w biurze. 

 

Powyższe dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia odpowiedzi. 

Podstawą przetwarzania jest art. 6 ustęp 1 lit.f RODO, czyli prawnie uzasadniony interes administratora serwisu 

polegający na podejmowaniu działań na żądanie osoby, której dane dotyczą. Kontakt z naszej strony następuje po 

wcześniejszej inicjatywnie osoby, która kieruje zapytanie. 

Okres przechowywania korespondencji jest zależny od charakteru zapytania i oczekiwań osoby inicjującej kontakt w 

zakresie dalszych wyjaśnień. Korespondencja mająca charakter doraźny, incydentalny jest usuwana na bieżąco, w 

granicach miesiąca. Dłuższe przechowywanie korespondencji ma miejsce w przypadku usprawiedliwionego celu 

jakim jest archiwizacja korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu lub ochrony przed ewentualnymi 

roszczeniami osoby składającej zapytanie. 

W praktyce jeśli kontaktujesz się z nami, celem skorzystania z oferowanych przez nas usług, przetwarzanie danych 

osobowych dotyczących świadczenia tych usług, będzie miało miejsce poza serwisem na zasadach o których piszemy 

w punkcie o świadczeniu usług. 

Masz prawo domagać się przedstawienia historii korespondencji (o ile została zarchiwizowana) lub wcześniejszego 

jej usunięcia, zanim my zamkniemy temat. 

 

3) Serwis nie tworzy list mailingowych, baz danych, nie korzysta z systemu komentarzy, nie wysyła informacji 
handlowych, marketingowych. Żadne dane nie są udostępniane osobom trzecim. 

 

4) Odbiorcy danych 

Home.pl S.A., ul. Zbożowa 4, 70-653 Szczecin, NIP: 852-21-03-252, REGON: 811158242, KRS: 

0000431335. 

Cel – przechowywanie danych na serwerze, w tym serwerze skrzynki pocztowej (hostingodawca). 

https://al-pol.eu./
https://giodo.gov.pl/pl/569/9276
https://giodo.gov.pl/pl/569/9276


5) Skargi 

Masz prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony 

danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO. 

6) Osobom fizycznym przysługują następujące uprawnienia wynikające z RODO: 

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. 

Zakres uprawnień będzie zależał od czynności przetwarzania danych. 

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 

1) Materiały i informacje składające się na zasoby serwisu są redagowane z należytą starannością, jednakże nie 

ponosimy odpowiedzialności za skutki wykorzystania przez użytkownika informacji zawartych w serwisie. Zapoznanie 

się z zawartością serwisu nie zwalnia z samodzielnej analizy oraz obowiązku zaznajomienia z przepisami prawa. W 

razie potrzeby należy skorzystać z profesjonalnej pomocy prawnej. 

2) Treść zawarta w serwisie jest wyrazem naszych poglądów ale nie stanowi oficjalnego stanowiska firmy AL-POL. 

ŚWIADCZENIE USŁUG 

1) Jeśli skorzystasz z naszych usług, to przetwarzanie danych osobowych związane z oferowaniem produktów 

podmiotów współpracujących, będzie się odbywało na podstawie odrębnie wyrażonych zgód. 

Zgody takiej udzielasz podczas pierwszego spotkania. 

W praktyce – nadal rozmawiasz i korespondujesz z nami. Przyjmując zgodę na przetwarzanie danych osobowych 

reprezentuję AL-POL. 

Dlaczego tak? 

Umowy z klientami podpisuje właściciel AL-POL Obsługa Biurowa. 

Podpisując i potwierdzając dokumenty robimy to w imieniu AL-POL Andrzej Lipnicki. 

Czasami działamy jako przedstawiciel dużych podmiotów na zasadzie podpisanych umów, porozumień. Jako firma AL-

POL Andrzej Lipnicki, NIP: 855-105-79-22 świadczę usługi na warunkach umowy zlecenia. Moje dane znajdziecie Państwo 

w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej. 

CIASTECZKA 

1) Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, inaczej “ciasteczka”. Ciasteczka nie zawierają danych osobowych. 

Serwis nie stosuje żadnych form monitorowania zachowań, ani śledzenia w celu wysyłki reklam. Serwis nie zbiera w 

sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie. 

2) Pliki Cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. 



3) Serwis wykorzystuje następujące typy plików cookie: 

- sesyjne 

- stałe 

4) W każdej chwili można zmienić warunki przechowywania lub otrzymywania plików Cookie poprzez zmianę 

ustawień w przeglądarce internetowej. W przypadku dokonania ustawień przeglądarki umożliwiających 

otrzymywanie plików Cookie, uznaje się, że użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie od 

usługodawcy. 

5) Stosowane w serwisie cookie są bezpieczne dla urządzenia użytkownika. 

6) Witryny innych firm. 

Inne firmy, których treść jest pokazywana za pośrednictwem naszej witryny korzystają z własnych plików Cookie. 

Odnośniki do innych stron 

Na stronach internetowych serwisu mogą być zamieszczone odnośniki, linki do innych stron. Serwis nie ponosi 

odpowiedzialności za zasady zachowania i postępowania w ochronie prywatności na tych stronach. Zachęcam 

do zapoznania się z politykami prywatności po przejściu na te strony. 

LOGI SERWERA 

Korzystanie      ze      strony      wiąże      się       z       wysyłaniem       zapytań       do       serwera.     Za pomocą 

logów generowane są statystyki oglądalności serwera przez firmę świadczącą usługę hostingu (home.pl). 

Logi obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie 

operacyjnym. Logi przechowywane są na serwerze 14 dni. 

Google Analytics : 

Serwis korzysta z usługi Google Analytics. Używa ona plików Cookie w celu zbierania danych statystycznych 

na temat odwiedzin witryny i sposobu, w jaki korzystają z niej użytkownicy. Pliki Cookie (stworzone dla usługi 

Analytics) zbierają anonimowe dane takie jak: liczba odwiedzających, dokąd się udali i skąd przybyli. 

Szczegóły pod adresem: 

Google Analytics 

 Polityka prywatności Google 

Pod tym adresem można wypisać się z Google Analytics we wszystkich witrynach: dodatek blokujący Google 

Analytics 

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

