

Załącznik1 
Politykaprywatności 

§1 
POSTANOWIENIAOGÓLNE 
1.Politykaprywatnościzawierazasadydotycząceprzetwarzaniadanychosobowychprzez
serwis,wtympodstawy,celeizakresprzetwarzaniadanychosobowychorazprawaosób,
którychdanedotyczą,atakżeinformacjewzakresiestosowaniaplikówcookiesoraznarzędzi
analitycznych. 
2.Administratoremdanychosobowychzbieranychzapośrednictwemserwisujest
Webunikat.plArkadiuszSałek 
zsiedzibąprzyul.Gębarzewska38b/1,26-600Radom 
NIP:9482514238 
REGON:363952512 
Telefon:+48502436690 
E-mail:biuro@firmgeo.pl- zwanadalej„Administratorem” 
3.DaneosobowewserwisieprzetwarzanesąprzezAdministratorazgodniezobowiązującymi
przepisamiprawa,wszczególnościzgodniezrozporządzeniemParlamentuEuropejskiegoi
Rady(UE)2016/679zdnia27kwietnia2016r.wsprawieochronyosóbfizycznychw
związkuzprzetwarzaniemdanychosobowychiwsprawieswobodnegoprzepływutakich
danychorazuchyleniadyrektywy95/46/WE(ogólnerozporządzenieoochroniedanych)-
zwanedalej„R
 ODO”. 
4.Korzystaniezserwisu,wtympublikowanieogłoszeńjestdobrowolne.Podobniezwiązane
ztympodaniedanychosobowychprzezkorzystającegozserwisuKlientajestdobrowolne,z
wyjątkiem: 
● zawieraniaumów-niepodaniewprzypadkachiwzakresiewskazanymnastronie
serwisuorazwRegulaminieininiejszejpolityceprywatnościdanychosobowych
niezbędnychdozawarciaiwykonaniaumowysprzedażylubumowyoświadczenie
UsługiElektronicznejzAdministratoremskutkujebrakiemmożliwościzawarcia
tejżeumowy.Podaniedanychosobowychjestwtakimwypadkuwymogiem
umownymijeżeliosoba,któredanedotycząchcezawrzećdanąumowęz
Administratorem,tojestzobowiązanadopodaniawymaganychdanych.
Każdorazowozakresdanychwymaganychdozawarciaumowywskazanyjest
uprzednionastronieserwisu; 
● obowiązkówustawowych-podaniedanychosobowychjestwymogiem
ustawowymwynikającymzpowszechnieobowiązującychprzepisówprawa




nakładającychnaAdministratoraobowiązekprzetwarzaniadanychosobowych(np.
przetwarzaniedanychwceluprowadzeniaksiągpodatkowychlubrachunkowych)i
brakichpodaniauniemożliwiAdministratorowiwykonanietychżeobowiązków. 
5.Administratordokładaszczególnejstarannościwceluochronyinteresówosób,których
przetwarzaneprzezniegodaneosobowedotyczą,awszczególnościjestodpowiedzialnyi
zapewnia,żezbieraneprzezniegodanesą: 
● przetwarzanezgodniezprawem; 
● zbieranedlaoznaczonych,zgodnychzprawemcelówiniepoddawanedalszemu
przetwarzaniuniezgodnemuztymicelami; 
● merytoryczniepoprawneiadekwatnewstosunkudocelów,wjakichsąprzetwarzane; 
●

p rzechowywanewpostaciumożliwiającejidentyfikacjęosób,którychdotyczą,nie
dłużejniżjesttoniezbędnedoosiągnięciaceluprzetwarzania; 

● przetwarzanewsposóbzapewniającyodpowiedniebezpieczeństwodanych
osobowych,wtymochronęprzedniedozwolonymlubniezgodnymzprawem
przetwarzaniemorazprzypadkowąutratą,zniszczeniemlubuszkodzeniem,zapomocą
odpowiednichśrodkówtechnicznychluborganizacyjnych. 
6.Uwzględniająccharakter,zakres,konteksticeleprzetwarzaniaorazryzykonaruszenia
prawlubwolnościosóbfizycznychoróżnymprawdopodobieństwieiwadzezagrożenia,
Administratorwdrażaodpowiednieśrodkitechniczneiorganizacyjne,abyprzetwarzanie
odbywałosięzgodniezrozporządzeniemiabymóctowykazać.Administratorstosujeśrodki
technicznezapobiegającepozyskiwaniuimodyfikowaniuprzezosobynieuprawnione,danych
osobowychprzesyłanychdrogąelektroniczną. 
§2 
PODSTAWYPRZETWARZANIADANYCH 
1.Administratoruprawnionyjestdoprzetwarzaniadanychosobowychwprzypadkach,gdy–
iwtakimzakresie,wjakim–spełnionyjestconajmniejjedenzponiższychwarunków: 
● osoba,którejdanedotycząwyraziłazgodęnaprzetwarzanieswoichdanych
osobowychwjednymlubwiększejliczbieokreślonychcelów; 
● przetwarzaniejestniezbędnedowykonaniaumowy,którejstronąjestosoba,której
danedotyczą,lubdopodjęciadziałańnażądanieosoby,którejdanedotyczą,przed
zawarciemumowy;  
● przetwarzaniejestniezbędnedowypełnieniaobowiązkuprawnegociążącegona
Administratorze; 
● przetwarzaniejestniezbędnedocelówwynikającychzprawnieuzasadnionych
interesówrealizowanychprzezAdministratoralubprzezstronętrzecią,zwyjątkiem
sytuacji,wktórychnadrzędnycharakterwobectychinteresówmająinteresylub
podstawoweprawaiwolnościosoby,którejdanedotyczą,wymagająceochrony
danychosobowych,wszczególnościgdyosoba,którejdanedotyczą,jestdzieckiem. 




2.PrzetwarzaniedanychosobowychprzezAdministratorawymagakażdorazowozaistnienia
conajmniejjednejzpodstawwskazanychpowyżej.Konkretnepodstawyprzetwarzania
danychosobowychKlientówsąwskazaneponiżej 
§3 
CEL,PODSTAWA,OKRESIZAKRESPRZETWARZANIADANYCH 
1. Każdorazowocel,podstawa,okresizakresorazodbiorcydanychosobowych
przetwarzanychprzezAdministratorawynikazdziałańpodejmowanychprzezdanego
Klientawserwisie. 
2. Administratormożeprzetwarzaćdaneosobowewnastępującychcelach,nanastępujących
podstawach,wokresachorazwnastępującymzakresie: 

Celprzetwarzania
danych 

Podstawaprawnaprzetwarzania/
Zakresprzetwarzanychdanych 
okresprzechowywaniadanych 

Artykuł6ust.1lit.b)
RozporządzeniaRODO(wykonanie Zakres:imięinazwisko;adrespoczty
RealizacjaUmowy umowy) 
elektronicznej;numertelefonu
Sprzedażylub
kontaktowego;adresdostawy(ulica,

umowyo
numerdomu,numerlokalu,kod
świadczenieUsługi Danesąprzechowywaneprzez
pocztowy,miejscowość,kraj),adres
Elektronicznej 
zamieszkania/prowadzenia
okresniezbędnydowykonania,
rozwiązanialubwygaśnięciawinny działalności/siedziby,adresIP,IDklienta.
sposóbzawartejumowy. 




Artykuł6ust.1lit.c)
RozporządzeniaRODOwzw.zart.
74ust.2ustawyorachunkowości
tj.zdnia30stycznia2018r.(Dz.U.
z2018r.poz.395) 


Prowadzenieksiąg
rachunkowych 

Danesąprzechowywaneprzez
okreswymaganyprzepisamiprawa
nakazującymiAdministratorowi
przechowywanieksiąg
podatkowych(doczasuupływu
okresuprzedawnienia
zobowiązaniapodatkowego,chyba
żeustawypodatkowestanowią
inaczej)lubrachunkowych(5lat,
liczącodpoczątkuroku
następującegoporoku
obrotowym,któregodane
dotyczą). 

Imięinazwisko;adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby,nazwafirmyoraz
numeridentyfikacjipodatkowej(NIP)
Klienta

Artykuł6ust.1lit.f)
RozporządzeniaRODO 

Danesąprzechowywaneprzez
okresistnieniaprawnie
uzasadnionegointeresu
Ustalenie,
realizowanegoprzez
dochodzenielub
Administratora,niedłużejjednak
obronaroszczeń
niżprzezokresprzedawnienia
jakiemożepodnosić roszczeńwstosunkudoosoby,
Administratorlub którejdanedotyczą,ztytułu
jakiemogąbyć
prowadzonejprzezAdministratora
podnoszonewobec działalnościgospodarczej.Okres
Administratora 
przedawnieniaokreślająprzepisy
prawa,wszczególnościkodeksu
cywilnego(podstawowytermin
przedawnieniadlaroszczeń
związanychzprowadzeniem
działalnościgospodarczejwynosi
trzylata,adlaumowysprzedaży
dwalata). 



Imięinazwisko;numertelefonu
kontaktowego;adrespoczty
elektronicznej;adresdostawy(ulica,
numerdomu,numerlokalu,kod
pocztowy,miejscowość,kraj),adres
zamieszkania/prowadzenia
działalności/siedziby). 


Artykuł6ust.1lit.f)
RozporządzeniaRODO 


Obsługazgłoszeń 

Danesąprzechowywaneprzez
okresistnieniaprawnie
uzasadnionegointeresu
realizowanegoprzez
Administratora,niedłużejjednak
niżprzezokresprzedawnienia
roszczeńwstosunkudoosoby,
Imię,nazwisko,adresemail,adresIP 
którejdanedotyczą,ztytułu
prowadzonejprzezAdministratora
działalnościgospodarczej.Okres
przedawnieniaokreślająprzepisy
prawa,wszczególnościkodeksu
cywilnego(podstawowytermin
przedawnieniadlaroszczeń
związanychzprowadzeniem
działalnościgospodarczejwynosi
trzylata,adlaumowysprzedaży
dwalata). 




§4 
ODBIORCYDANYCH 
1.Dlaprawidłowegofunkcjonowaniaserwisu,wtymdlarealizacjizawieranychUmów
koniecznejestkorzystanieprzezAdministratorazusługpodmiotówzewnętrznych.
Administratorkorzystawyłączniezusługtakichpodmiotówprzetwarzających,którzy
zapewniająwystarczającegwarancjewdrożeniaodpowiednichśrodkówtechnicznychi
organizacyjnych,takbyprzetwarzaniespełniałowymogiRozporządzeniaRODOichroniło
prawaosób,którychdanedotyczą. 
2.PrzekazaniedanychprzezAdministratoranienastępujewkażdymwypadkuiniedo
wszystkichwskazanychwpolityceprywatnościodbiorcówlubkategoriiodbiorców–
Administratorprzekazujedanewyłączniewtedy,gdyjesttoniezbędnedorealizacjidanego
celuprzetwarzaniadanychosobowychitylkowzakresieniezbędnymdojegozrealizowania. 
3.DaneosoboweKlientówmogąbyćprzekazywanenastępującymodbiorcomlubkategoriom
odbiorców: 
● podmiotyobsługującepłatnościelektronicznelubkartąpłatniczą-wprzypadku
Klienta,którykorzystawserwisiezusługpłatnych; 




● dostawcyusługzaopatrującyAdministratorawrozwiązaniatechniczne,informatyczne
orazorganizacyjne,umożliwiająceAdministratorowiprowadzeniedziałalności
gospodarczej,wtymserwisuiświadczonychzajegopośrednictwemUsług
Elektronicznych(wszczególnościdostawcyoprogramowaniakomputerowegodo
prowadzeniaserwisu,dostawcypocztyelektronicznejihostinguorazdostawcy
oprogramowaniadozarządzaniafirmąiudzielaniapomocytechnicznej
Administratorowi)-AdministratorudostępniazebranedaneosoboweKlienta
wybranemudostawcydziałającemunajegozleceniejedyniewprzypadkuorazw
zakresieniezbędnymdozrealizowaniadanegoceluprzetwarzaniadanychzgodnegoz
niniejsząpolitykąprywatności; 
● dostawcyusługksięgowych,prawnychzapewniającyAdministratorowiwsparcie
księgowe,prawne(wszczególnościbiuroksięgowe,kancelariaprawnalubfirma
windykacyjna)-AdministratorudostępniazebranedaneosoboweKlientawybranemu
dostawcydziałającemunajegozleceniejedyniewprzypadkuorazwzakresie
niezbędnymdozrealizowaniadanegoceluprzetwarzaniadanychzgodnegozniniejszą
politykąprywatności. 
§5 
PROFILOWANIE 
1.Administratormożekorzystaćwserwisiezprofilowaniadocelówmarketingu,aledecyzje
podejmowanenajegopodstawieprzezAdministratoraniedotyczązawarcialubodmowy
zawarciaUmowy,czyteżmożliwościkorzystaniazusługwserwisie.Efektemkorzystaniaz
profilowaniamożebyćnp.przyznaniedanejosobierabatu,przesłaniejejkodurabatowego,
przesłaniepropozycjiproduktu,którymożeodpowiadaćzainteresowaniomlubpreferencjom
danejosobylubteżzaproponowanielepszychwarunkówwporównaniudostandardowej
oferty.Mimoprofilowaniatodanaosobapodejmujeswobodniedecyzję,czybędziechciała
skorzystaćzotrzymanegowtensposóbrabatu,czyteżlepszychwarunkówidokonaćzakupu. 
2.Profilowaniepoleganaautomatycznejanalizielubprognoziezachowaniadanejosobyna
stronieserwisu.WarunkiemtakiegoprofilowaniajestposiadanieprzezAdministratoradanych
osobowychdanejosoby,abymócjejnastępnieprzesłaćnp.kodrabatowy. 
3.Osoba,którejdanedotyczą,maprawodotego,byniepodlegaćdecyzji,któraopierasię
wyłącznienazautomatyzowanymprzetwarzaniu,wtymprofilowaniu,iwywołujewobectej
osobyskutkiprawnelubwpodobnysposóbistotnienaniąwpływa. 
§6 
PRAWAOSOBY,KTÓREJDANEDOTYCZĄ 
1.Prawodostępu,sprostowania,ograniczenia,usunięcialubprzenoszenia-osoba,której
danedotyczą,maprawożądaniaodAdministratoradostępudoswoichdanychosobowych,
ichsprostowania,usunięcia(„prawodobyciazapomnianym”)lubograniczeniaprzetwarzania
orazmaprawodowniesieniasprzeciwuwobecprzetwarzania,atakżemaprawodo
przenoszeniaswoichdanych.Szczegółowewarunkiwykonywaniawskazanychwyżejpraw
wskazanesąwart.15-21RozporządzeniaRODO. 




2.Prawodocofnięciazgodywdowolnymmomencie–osoba,którejdaneprzetwarzanesą
przezAdministratoranapodstawiewyrażonejzgodymaprawodocofnięciazgodyw
dowolnymmomenciebezwpływunazgodnośćzprawemprzetwarzania,któregodokonano
napodstawiezgodyprzedjejcofnięciem. 
3.Prawowniesieniaskargidoorganunadzorczego–osoba,którejdaneprzetwarzanesąprzez
Administratora,maprawowniesieniaskargidoorganunadzorczegowsposóbitrybie
określonymwprzepisachRozporządzeniaRODOorazprawapolskiego,wszczególności
ustawyoochroniedanychosobowych.OrganemnadzorczymwPolscejestPrezesUrzędu
OchronyDanychOsobowych. 
4.Prawodosprzeciwu-osoba,którejdanedotyczą,maprawowdowolnymmomencie
wnieśćsprzeciw–zprzyczynzwiązanychzjejszczególnąsytuacją–wobecprzetwarzania
dotyczącychjejdanychosobowychopartegonaart.6ust.1lit.e)(intereslubzadania
publiczne)lubf)(prawnieuzasadnionyinteresadministratora),wtymprofilowaniana
podstawietychprzepisów.Administratorowiwtakimprzypadkuniewolnojużprzetwarzać
tychdanychosobowych,chybażewykażeonistnienieważnychprawnieuzasadnionych
podstawdoprzetwarzania,nadrzędnychwobecinteresów,prawiwolnościosoby,którejdane
dotyczą,lubpodstawdoustalenia,dochodzenialubobronyroszczeń. 
5. Wcelurealizacjiuprawnień,októrychmowawniniejszymparagrafiemożnakontaktować
sięzAdministratorempoprzezprzesłaniestosownejwiadomościpisemnielubpocztą
elektronicznąnaadresAdministratorawskazanywparagrafie1. 
§7 
COOKIESWSERWISIE,DANEEKSPLOATACYJNEIANALITYKA 
1.PlikiCookies(ciasteczka)sątoniewielkieinformacjetekstowewpostaciplików
tekstowych,wysyłaneprzezserwerizapisywanepostronieosobyodwiedzającejstronę
serwisu(np.nadyskutwardymkomputera,laptopa,czyteżnakarciepamięcismartfona–w
zależnościzjakiegourządzeniakorzystaodwiedzający).Szczegółoweinformacjedot.plików
Cookies,atakżehistorięichpowstaniamożnaznaleźćm.in.tutaj:
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko. 
2.AdministratormożeprzetwarzaćdanezawartewplikachCookiespodczaskorzystania
przezodwiedzającychzestronyserwisuwnastępującychcelach: 
● identyfikacjiKlientówjakozalogowanychwserwisieipokazywania,żesą
zalogowani; 
● zapamiętywaniadanychzwypełnianychFormularzy,ankietlubdanychlogowania; 
● dostosowywaniazawartościstronyserwisudoindywidualnychpreferencjiKlienta(np.
dotyczącychkolorów,rozmiaruczcionki,układustrony)orazoptymalizacji
korzystaniazestronserwisu; 
●

prowadzeniaanonimowychstatystykprzedstawiającychsposóbkorzystaniazestrony
serwisu; 

● remarketingu,tojestbadaniacechzachowaniaodwiedzającychserwisupoprzez
anonimowąanalizęichdziałań(np.powtarzającesięwizytynaokreślonychstronach,



słowakluczoweitp.)wcelustworzeniaichprofiluidostarczeniaimreklam
dopasowanychdoichprzewidywanychzainteresowań,takżewtedykiedyodwiedzają
oniinnestronyinternetowewsiecireklamowejfirmyGoogleInc.orazFacebook
IrelandLtd.; 
3.Standardowowiększośćprzeglądarekinternetowychdostępnychnarynkudomyślnie
akceptujez apisywanieplikówCookies.Każdymamożliwośćokreśleniawarunków
korzystaniazplikówCookieszapomocąustawieńwłasnejprzeglądarkiinternetowej.
Oznaczato,żemożnanp.częściowoograniczyć(np.czasowo)lubcałkowiciewyłączyć
możliwośćzapisywaniaplikówCookies–wtymostatnimwypadkujednakmożetomieć
wpływnaniektórefunkcjonalnościserwisu. 
4.UstawieniaprzeglądarkiinternetowejwzakresieplikówCookiessąistotnezpunktu
widzeniazgodynakorzystaniezplikówCookiesprzeznaszserwis–zgodniezprzepisami
takazgodamożebyćrównieżwyrażonapoprzezustawieniaprzeglądarkiinternetowej.W
brakuwyrażeniatakiejzgodynależyodpowiedniozmienićustawieniaprzeglądarki
internetowejwzakresieplikówCookies. 
5.SzczegółoweinformacjenatematzmianyustawieńdotyczącychplikówCookiesorazich
samodzielnegousuwaniawnajpopularniejszychprzeglądarkachinternetowychdostępnesąw
dzialepomocyprzeglądarkiinternetowej. 
6.AdministratormożekorzystaćwserwisiezusługGoogleAnalytics,UniversalAnalytics
dostarczanychprzezfirmęGoogleInc.(1600AmphitheatreParkway,MountainView,CA
94043,USA),zusługiPikselFacebookadostarczanejprzezfirmęFacebookIrelandLimited
(4GrandCanalSquare,GrandCanalHarbour,Dublin2,Irlandia)orazzusługiHeatmap
dostarczanejprzezfirmęHeatMap,Inc.UsługitepomagająAdministratorowianalizować
ruchwserwisie.Gromadzonedaneprzetwarzanesąwramachpowyższychusługwsposób
zanonimizowany(sątotzw.daneeksploatacyjne,któreuniemożliwiająidentyfikacjęosoby)
dogenerowaniastatystykpomocnychwadministrowaniuserwisem.Danetemającharakter
zbiorczyia nonimowy,tj.niezawierającechidentyfikujących(danychosobowych)osoby
odwiedzającestronęserwisu.Administratorkorzystajączpowyższychusługwserwisie
gromadzitakiedanejakźródłaimediumpozyskaniaodwiedzającychserwisorazsposóbich
zachowanianastronieserwisu,informacjenatematurządzeńiprzeglądarekzktórych
odwiedzająstronę,IPorazdomenę,danegeograficzneorazdanedemograficzne(wiek,płeć)i
zainteresowania. 
7. MożliwejestzablokowaniewłatwysposóbprzezdanąosobęudostępnianiaGoogle
AnalyticsinformacjiojejaktywnościnastronieSerwisu-wtymcelumożnazainstalować
dodatekdoprzeglądarkiudostępnianyprzezfirmęGoogleInc.dostępnytutaj:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl 



