Polityka Prywatności
i Plików Cookies
data publikacji - 23 września 2019 roku
Szanowni Państwo,
traktuję Państwa dane oraz ich ochronę bardzo odpowiedzialnie i
poważnie. Bardzo proszę o zapoznanie się z dokumentem, który dla
Państwa przygotowałam. Zawarłam w nim zasady przetwarzania danych
osobowych oraz wykorzystania plików cookies i innych technologii
śledzących w związku z korzystaniem z tej strony internetowej.
Moja działalność będzie się rozwijać, a razem z nią rozwijać się będzie
niniejsza strona internetowa oraz dokument, który właśnie Państwo
czytają. Wobec powyższego zachęcam do zaglądania do zakładki na mojej
stronie, w której umieściłam ten dokument tak często jak to tylko możliwe.
Z tego powodu dla Państwa wygody zawsze na początku dokumentu
podaję informacje o aktualizacji Polityki Prywatności i Plików Cookies.
Podstawowe informacje:
1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Barszcz,
prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Agnieszka Barszcz
CoachIT, NIP 7381899939, REGON - 382482721, pod adresem
Gorlice, ul. Zygmunta Krasińskiego, nr 13, lok. 19, 38-300, poczta
Gorlice.
2. W razie pytań związanych z Polityką Prywatności i Plików Cookies
strony internetowej (np. prośba o udzielenie informacji na jakiej
podstawie przetwarzam Państwa dane osobowe) bardzo proszę o
kontakt
pod
wskazanym
adresem
e-mail:
coachit.abarszcz@gmail.com.
3. Proszę pamiętać, że kontaktując się ze mną poprzez pocztę e-mail,
klikając w okienko „Wyślij wiadomość” w zakładce „Kontakt” na
mojej stronie internetowej przekazują mi Państwo swoje dane
osobowe na przykład: imię oraz adres poczty e-mail.
4. Ze swojej strony zapewniam, że dokładam wszelkiej staranności, aby
przekazane mi dane były bezpieczne.

5. Wszędzie tam, gdzie przetwarzanie Państwa danych wymaga
zaangażowania zewnętrznych dostawców gwarantuję, że świadomie
dobieram podmioty, z którymi współpracuję, aby zapewnić
odpowiedni standard bezpieczeństwa przekazanych mi danych.
Obowiązujące zasady:
1. Korzystanie z mojej strony internetowej jest dobrowolne. Nie są
Państwo w żaden sposób zmuszani do przekazania mi danych
osobowych. Jednakże nie przekazanie pewnych informacji może
wiązać się z brakiem możliwości wykonania danej usługi
i osiągnięcia określonego celu, np. skontaktowania się ze mną za
pośrednictwem poczty e - mail.
2. Ta strona internetowa, podobnie jak wiele innych stron,
wykorzystuje pliki cookies w celu prawidłowego jej działania. W
dalszej części strony internetowej wskazuję dokładnie jak działają
pliki cookies i jakie to ma dla Państwa znaczenie.
Dane osobowe:
1. Jestem świadoma, że dane osobowe są cennym kapitałem. Mam
także świadomość zagrożeń wynikających z przetwarzania danych
osobowych poprzez korzystanie z sieci Internet. Dołożyłam jednak
wszelkich starań, aby zapewnić odpowiedni sposób ochrony Państwa
danych oraz ich bezpieczeństwa.
2. Zapewniam, że dane osobowe są przetwarzane przeze mnie z
należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do
nich przez osoby do tego nieupoważnione.
3. Już na tym etapie muszę Państwa poinformować, że nie wszystkie
uprawnienie będą Państwu przysługiwać bezwzględnie i w stosunku
do wszystkich czynności związanych z przetwarzaniem Państwa
danych osobowych. Powyższe nie wynika z mojej złej woli lecz z
przepisów prawa. Zawsze jednak mogą się Państwo do mnie zwrócić
na wskazany wyżej adres e-mail z żądaniem o udostępnienie
informacji o tym, jakie dane na Państwa temat posiadam oraz w
jakich celach je przetwarzam.
Przetwarzanie danych:

1. Dane osobowe przekazywane przez Państwa w ramach prowadzonej
przeze mnie działalności mogą być przetwarzane w niżej
wskazanych cela i na następujących postawach prawnych:
2. a) Kontaktując się ze mną za pośrednictwem poczty
elektronicznej e-mail – tym sposobem przekazują mi Państwo swój
adres e-mail oraz inne dane zawarte w treści wiadomości. Podanie
adresu e-mail jest dobrowolne, ale niezbędne, by nawiązać ze mną
kontakt. Dane są w tym przypadku przetwarzane w celu kontaktu z
Państwem, a podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, RODO,
czyli zgoda wynikająca z zainicjowania kontaktu. Państwa dane będą
przetwarzane także po zakończeniu kontaktu ze mną. Podstawą
prawną takiego przetwarzania jest usprawiedliwiony cel w postaci
archiwizacji korespondencji na potrzeby wykazania jej przebiegu w
przyszłości (art. 6 ust. 1 lit. f , RODO).
3. Tworzenia rejestrów czynności przetwarzania danych i ewidencji
wynikających z RODO – jest to obowiązek wynikający z przepisów
prawa – art. 6 ust. 1 lit. c, RODO oraz wynikający z treści art. 6 ust.
1 lit. f, RODO, czyli mojego jako administratora tej strony prawnie
uzasadnionego interesu.
4. Wykorzystywania cookies na stronie – podstawą jest treść art. 6
ust. 1 lit. a, RODO, czyli zgoda.
5. Zarządzanie stroną internetową i innymi stronami/grupami na
zewnętrznych platformach np. Facebook – jest to moje
uprawnienie jako administratora Twoich danych realizowane na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. f, RODO – prawnie uzasadniony interes
administratora.
6. Archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia
informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów – jest to mój
jako administratora danych osobowych prawnie uzasadniony interes,
zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 lit. f, RODO.
7. Księgowym/rachunkowym – jest to obowiąze wynikający z
przepisów prawa, w celu wystawienia Państwu faktury VAT lub
innego dokumentu na podstawie, którego rozliczam się z Państwem
w zamian za zrealizowaną usługę.
Prawa:
1. RODO przyznaje Państwu następujące potencjalne uprawnienia
związane z przetwarzaniem danych osobowych:

Prawo dostępu do informacji,
Prawo dostępu do danych osobowych,
Prawo do sprostowania danych osobowych,
Prawo do usunięcia danych osobowych, prawo do bycia
zapomnianym,
Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
Prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania
danych osobowych,
Prawo do przenoszenia danych,
2. Mają także Państwo prawo do wniesienie skargi do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych, gdy tylko uznają Państwo, że
przetwarzanie przeze mnie Państwa danych narusza przepisy prawa.
Odbiorcy danych osobowych:
1. Państwa dane osobowe mogą zostać przekazane podmiotom trzecim,
z których usług korzystam w związku z prowadzeniem oraz
dokonywaniem publikacji na mojej stronie internetowej.
2. Zapewniam jednak, że starannie dobieram podmioty, z którymi
współpracuję lub z których usług korzystam i zawsze kieruje się
zapewnieniem odpowiedniej ochrony danych.
3. Celem uporządkowania podmiotów, z których usług korzystam
podzieliłam je na dwie grupy. Pierwsza z nich to podmioty
przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej. Druga grupa to
podmioty przetwarzające dane poza Unią Europejską.
a) Podmioty przetwarzające dane w obszarze Unii Europejskiej:
▪ Ehost.pl – serwis świadczący usługi utrzymania systemu
informatycznego i hostingu, w celu przechowywania danych
osobowych na serwerze;
▪ Google Ireland Limited – w celu korzystania z poczty e-mail
funkcjonującej w oparciu o serwery firmy Google;
▪ Usługi księgowe - firma wykonująca usługi księgowania w celu
wystawienia dokumentu księgowego za zrealizowaną usługę,
zrealizowania płatności oraz prowadzenia rozliczeń księgowych.
▪ Pomoc techniczna - w celu uzyskania wsparcia technicznego w
zakresie prowadzenia strony internetowej, obsługi serwera, poczty

email.
b) Podmioty przetwarzające dane poza terytorium Unii Europejskiej:
2. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i
wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość
kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania
ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały
opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:
▪ Google– https://policies.google.com/privacy?hl=pl,
▪ Ehost.pl - https://www.ehost.pl/prywatnosc.php
3. Zachęcam Państwa do zapoznania się ze wskazanymi wyżej
politykami. Dzięki temu będą Państwo nie tylko świadomi tego w jaki
sposób wskazane podmioty dysponują Państwa danymi osobowymi,
ale także tego w jaki sposób Państwo mogą na to wpłynąć.
Pliki cookies i inne technologie śledzące:
1. Moja strona internetowa, podobnie jak wiele innych odwiedzanych
przez Państwo każdego dnia, używa plików cookies.
2. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na
temat stosowania plików cookies. Brak zmiany ustawień
przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
3. Pliki cookies to krótkie informacje tekstowe, zapisywane urządzeniu,
z którego Państwo korzystają przeglądając strony internetowe, w tym
także moją. Mogą być one odczytywane przeze mnie („cookies”
własne), które wykorzystuję w celu zapewnienia prawidłowego
działania tej strony, a także przez systemy należące do innych
podmiotów, z których usług korzystam („cookies” zewnętrzne).
4. Proszę pamiętać, że mają Państwo prawo do zmiany ustawień
cookies z poziomu swojej przeglądarki albo ich usunięcia.
5. Moja strona internetowa wykorzystuje cookies do zidentyfikowania
sesji przeglądarki, co umożliwia korzystanie z funkcji tej strony.
6. Proszę się nie obawiać, że wykorzystanie plików cookies oznacza
podbieranie poufnych informacji z Państwa komputerów czy innych
urządzeń
połączonych
z
Internetem.

Logi serwera:
1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera,
na którym znajduje się moja strona.
2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach
serwera, które obejmują na przykład adres IP, datę i czas serwera,
informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z
którego Państwo korzystają.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi
osobami korzystającymi z serwisu i są wykorzystywane jako
materiał pomocniczy służący do celów administracyjnych.
4. Ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami
upoważnionymi do administrowania serwerem.
Postanowienia końcowe:
1. Treści umieszczone na niniejszej stronie oraz w serwisach
społecznościowych obsługiwanych są przejawem mojej własnej
intelektualnej twórczości. W związku z tym stanowią one przedmiot
moich praw autorskich.
2. Nie wyrażam zgody na kopiowanie treści w całości lub części bez
mojej wyraźnej, uprzedniej zgody.

