Polityka prywatności i plików cookies
Niniejszym informujemy, że przetwarzamy Państwa dane osobowe. Szczegóły tego dotyczące
znajdują się poniżej.
Zgodnie z z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z
27.04.2016 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) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO –
informujemy, że niniejszy dokumenty reguluje zasady przetwarzania Państwa danych
osobowych i wykorzystywania plików cookies w związku z korzystaniem z tą stroną
internetową i realizacją zawartej z nami umowy.
Administrator danych osobowych
Administratorem Pana / Pani danych osobowych jest Agnieszka Tomas Internetowa Agencja
Marketingowa Aorta.pl; Cięcina, ul. Niepodległości Polski 28, 34-350 Węgierska Górka; NIP
5532301029 ; REGON 241558706., e-mail: .info@aorta.pl, tel.: 512 879 838
Cele i podstawy przetwarzania
Dane przetwarzane są w następujących celach:
• wykonanie zawartej z nami umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)
• wystawianie faktur, prowadzenie i przechowywanie dokumentacji rachunkowej (art.
6 ust. 1 lit. c RODO),
• odpowiedź zwrotna na otrzymane zapytanie w związku z prośbą o taki kontakt
skierowaną do nas – podstawą prawną przetwarzania danych jest zgoda użytkownika
wynikająca z zainicjowania z nami kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO),
• cele archiwalne (dowodowe) na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów oraz w
celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest
naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• cele analityczne, takie jak dobór usług do naszych klientów, optymalizacja naszych
produktów lub usług na podstawie uwag klientów, optymalizacja procesów obsługi
na podstawie przebiegu obsługi sprzedaży i posprzedażowej, co jest naszym prawnie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
• badanie satysfakcji klientów i określanie jakości naszej obsługi, co jest naszym prawie
uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Odbiorcy danych
Państwa dane osobowe możemy udostępniać naszym podwykonawcom, czyli podmiotom, z
których usług korzystamy przy przetwarzaniu danych osobowych:
• Firmy dostarczające rozwiązania hostingowe, serwerownie
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• Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA – w celu
korzystania z usługi Google Gsuite – poczty internetowej, narzędzia „kontakty”,
„zadania”, „kalendarz” ; usługi Google Analytics; usługi Google Moja Firma, usługi
Google Maps, usługi Google Adwords, usługi Google Drive i innych usług Google,
których wykorzystanie jest uzasadnione względami realizacji zlecenia i utrzymania
kontaktu z Państwem
• Biuro księgowe i dostawcy oprogramowania księgowego
• Odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany
do udostępniania im danych
Przekazywanie danych do państwa trzeciego
Państwa dane będą lub mogą być przekazywane do USA w związku z korzystaniem z usług
Google. Odpowiednie zabezpieczenia Państwa danych są zapewnione poprzez zatwierdzony
mechanizm certyfikacji w połączeniu z egzekwowalnymi zobowiązaniami odbiorcy danych do
odpowiednich zabezpieczeń (program Privacy Shield).
Okres przechowywania danych
Państwa dane będą przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z
umowy. Dane zawarte na fakturach będą przetwarzane do końca okresu, przez który
przepisy prawa wymagają przechowywać dokumentację rachunkową. Ponadto, część danych
może być również przetwarzana po upływie wskazanych wcześniej okresów przez czas
prowadzenia przez nas działalności gospodarczej w celach archiwalnych, analitycznych i
statystycznych opisanych bardziej szczegółowo powyżej w ramach wskazania na cele i
podstawy przetwarzania danych.
Uprawnienia związane z przetwarzaniem
W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują Państwu następujące
uprawnienia:
• prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
• prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
• prawo do usunięcia danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw, abyśmy
przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo żądać, abyśmy je usunęli),
• prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo żądać, abyśmy
ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania
uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe
dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie),
• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (mają Państwo prawo
do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego
interesu; powinni Państwo wskazać nam Państwa szczególną sytuację, która Państwa
zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem.
Przestaniemy przetwarzać Państwa dane w tych celach, chyba że wykażemy, że
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podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Państwa praw lub
też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony
roszczeń),
• prawo do przenoszenia danych (mają Państwo prawo otrzymać od nas w
ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu
maszynowego dane osobowe, które Państwo nam dostarczyli na podstawie umowy
lub Państwa zgody. Mogą nam Państwo zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio
innemu podmiotowi),
• prawo wniesienia skargi od organu nadzorczego (jeżeli stwierdzą Państwo, że
przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, mogą Pańśtwo złożyć w tej sprawie skargę
do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu
nadzorczego).
W celu wykonania swoich praw prosimy skierować swoje żądanie pod adres e-mail
info@aorta.pl Proszę pamiętać, że przed realizacją Państwa uprawnień będziemy musieli
odpowiednio Państwa zidentyfikować.
Informacja o wymogu / dobrowolności podany danych
Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia i realizacji
umowy.

Pliki Cookies – zasady przetwarzania

1. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej
strony internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
• dostosowania zawartości strony internetowej do preferencji Użytkownika
oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te
pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony internetowej i
odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
• tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
strony internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia
ulepszanie ich struktury i zawartości;
• utrzymanie sesji Użytkownika strony internetowej (po zalogowaniu), dzięki
której Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej
ponownie wpisywać loginu i hasła;
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3. Na naszej stronie internetowej 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.
4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące
rodzaje plików cookies:
• „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w
ramach strony internetowej, np. uwierzytelniające pliki cookies
wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach strony
internetowej;
• pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony
internetowej;
• „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie
korzystania ze stron internetowych strony internetowej;
• „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez
Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru
czcionki, wyglądu strony internetowej itp.;
• „analityczne” - np. Google Analytics , które zbierają informacje na temat
odwiedzin strony, takie jak podstrony, czas spędzony na stronie czy przejścia
pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki
cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics.
5. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych
(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać
w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą
zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną
obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o
ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej.
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.
7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej
i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem strony
internetowej reklamodawców, partnerów, firmy analityczno-badawcze oraz
dostawców aplikacji multimedialnych.
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Logi serwera

1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym
przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest
w logach serwera.
2. Logi obejmują m.in. adres IP użytkownika, datę i czas serwera, informacje o
przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym.. Logi mogą być zapisywane i
przechowywane są na serwerze.
3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami
korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu identyfikacji
użytkownika.
4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania
stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do
administrowania serwerem.
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