
 

 

Polityka prywatności Serwisu SAPERE 

Zgodnie z art. 13 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  (dalej RODO), 
informujemy, iż: 

1) Administratorem Państwa danych osobowych jest Aleksandra Stanek-Kowalczyk, działająca w 
ramach firmy SAPERE Aleksandra Stanek-Kowalczyk z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzeszkowej 
14/16, NIP: 6792567747 („Administrator”). Zapytania w sprawie ochrony danych osobowych prosimy 
kierować pocztą tradycyjną na w/w adres lub pocztą elektroniczną adres e-mail: biuro@sapere.site 

2) Administrator przetwarza dane osobowe: 

a) świadcząc usługi, wskazane w Ogólnych warunkach świadczenia usług i podejmując komunikację w 
związku ze świadczonymi przez Administratora usługami, wskazanymi w Ogólnych warunkach 
świadczenia usług.  Dane osobowe przetwarzane w związku ze świadczonymi  usługami i komunikacją, 
są danymi osobowymi osób reprezentujących usługobiorców, będących członkami zarządu, 
prokurentami i pełnomocnikami, dane osobowe pracowników usługobiorców oraz dane osobowe 
użytkowników. Przetwarzane przez Administratora dane osobowe obejmują: imię, nazwisko, 
stanowisko, służbowy numer telefonu, adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania danych 
osobowych osób reprezentujących usługobiorców i pracowników usługobiorców  jest art. 6 ust. 1 lit. f) 
RODO w  – tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią – a w przypadku usługobiorców- osób 
fizycznych prowadzących działalność gospodarczą podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO 
tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, 
lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; 

b) dokonując wysyłki newslettera. Dane osobowe przetwarzane w związku z wysyłką newslettera, są 
danymi osobowymi osób, które wyraziły zgodę na otrzymywanie newslettera. Obejmują adres email, 
imię, nazwisko, nazwa firmy, stanowisko. Zgoda na otrzymywanie newslettera może być w każdym 
momencie cofnięta, przez wejście w link umieszczony na końcu każdego newslettera. Podstawą 
prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda przetwarzanie danych 
osobowych w związku z wysyłką newslettera. 

3) Dane osobowe mogą być ujawniane organom lub podmiotom publicznym na mocy 
obowiązujących przepisów prawa lub innym odbiorcom danych wyłącznie w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa. 

4) Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom przetwarzającym na zlecenie Administratora 
danych w oparciu o art. 28 RODO, czyli powierzenie przetwarzania danych osobowych. Mogą to być 
podmioty obsługę księgową, obsługę IT, obsługę prawną, usługi doradcze lub usługi w innych 
obszarach, niezbędnych do wykonania obowiązków spoczywających na Administratorze, wynikających 
z  obowiązujących przepisów prawa lub niezbędnych do realizacji postanowień umowy o świadczenie 
usług. Wykaz podmiotów, którym powierzane są dane osobowe dostępny jest na żądanie osoby, której 
dane dotyczą. 

5) Dane osobowe przetwarzane będą następujący okres: 



a) w przypadku przetwarzania danych osobowych, związanym  ze świadczeniem usług i komunikacji w 
związku ze świadczonymi przez Administratora usługami- przez czas trwania umowy o świadczenie 
usług, a po rozwiązaniu umowy przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa oraz przez 
okres, w którym mogą być dochodzone ewentualne roszczenia przeciwko Administratorowi. W 
przypadku komunikacji, której nie towarzyszy zawarcie umowy - przez okres prowadzenia 
korespondencji; 

b) w przypadku przetwarzania danych osobowych dla celów wysyłki newslettera – do momentu 
cofnięcia zgody lub zaprzestania wysyłki newslettera przez Administratora. 

6) Google Analytics. Administrator korzysta z usług Google Analytics, usługi analizy oglądalności 
Serwisu, udostępnianej przez Google, Inc., zwaną dalej „Google”: 

a) Google Analytics używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym 
urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia identyfikacji sposobu korzystania ze strony przez 
użytkowników. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z serwisu przez użytkownika 
(włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez Google na jej 
serwerach, zgodnie z jej zasadami przetwarzania danych osobowych (polityka: 
https://policies.google.com/privacy?hl=pl); 

b) Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez odpowiednie ustawienie w 
przeglądarce lub instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który 
dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl . 

8)  Linkedin. Prowadząc stronę  serwisu na Linkedin, administrator przetwarza następujące dane 
osobowe: 

a) nazwę użytkownika i (zazwyczaj  imię i nazwisko lub pseudonim); 

b) zdjęcie profilowe (które jest niekiedy Państwa wizerunkiem dzięki niemu w niektórych przypadkach 
możemy poznać Państwa wizerunek); 

c) inne informacje, podane przez Państwa dobrowolnie w korespondencji. 

Podstawą prawną przetwarzania tych danych jest zgoda użytkownika portalu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), 
wyrażona zgodnie z zasadami obowiązującymi w serwisie Linkedin. W przypadku podjęcia przez 
użytkownika korespondencji na Linkedin, dane osobowe są przetwarzane w celu udzielenia 
odpowiedzi. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wówczas art. 6 ust. 1 lit. f  (tj. 
przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez administratora). 

Dane osobowe osób odwiedzających stronę Serwisu na Linkedinie (w tym również z wykorzystaniem 
plików cookies) są również przetwarzane w celach statystycznych i analitycznych.  Podstawę prawną 
stanowi art. 6 ust. 1 lit. f. RODO (przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora). 

7) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo dostępu do danych 
osobowych, prawo do ich sprostowania, do ograniczenia przetwarzania, do ich przenoszenia oraz, w 
przypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f , prawo wniesienia sprzeciwu. 

8) Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego, czyli poza Europejski Obszar 
Gospodarczy. 



9) Osobom, których dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wniesienia skargi do 
organu nadzorczego. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą 
przy ul. Stawki 2 w Warszawie (00-193) (w ww.uodo.gov.pl). 

 

 

 

 

 

 

 


