
  

Polityka Prywatności 

Polityka Prywatności portali należących do OLSUN Sp. z o.o. szczegółowo opisuje sposób przetwarzania danych 

osobowych użytkownika korzystającego z dostępnych usług. Poniżej przedstawiono główne aspekty działalności 

Portali które mają lub mogą mieć wpływ na prywatność jego użytkowników. 

Klauzula informacyjna RODO 

25 maja 2018 roku zaczęło obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, które w 

sposób kompleksowy reguluje wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych. 

Postanowienia wstępne 

1. Administratorem danych osobowych jest OLSUN Sp. z o.o. z siedzibą przy Łowisko 41, 36-053 Kamień, 

NIP: 5170372714. Kontakt z administratorem danych możliwy jest za pośrednictwem adresu email: 

biuro@olsun.pl lub pisemnie za podany wcześniej adres. 

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Indywidualny kontakt z Inspektorem Ochrony 

Danych w zakresie przepisów o ochronie danych osobowych, przetwarzania danych, zgłaszania 

zastrzeżeń lub sygnalizowania nieprawidłowości w zakresie ochrony danych osobowych możliwy jest w 

formie elektronicznej na adres: iod@olsun.pl 

3. Administrator oświadcza, iż wdrożył niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu 

zabezpieczenia danych osobowych Klientów, stosownie do aktualnie obowiązujących przepisów 

prawnych. 

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą. 

Cel, zakres oraz czas gromadzenia i przetwarzania danych osobowych 

1. Portale wykorzystują dane osobowe w celu: 
a. świadczenia usług / wykonania umowy przez Administratora zgodnie z właściwymi 

regulaminami lub innymi dokumentami regulującymi zasady świadczenia danej usługi (art. 6 
ust 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), 

b. przesyłania zamówionych informacji handlowych na podstawie zgody – art. 6 ust. 1 lit. a) 
RODO 

c. zapewnienia kontaktu z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego – art. 
6 ust. 1 lit. f) RODO 

d. w celu wykonania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w 
szczególności z Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, 
Ustawy Ordynacja podatkowa, Ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu, Ustawy prawo przedsiębiorców i in. (art. 6 ust 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o 
danych osobowych) 

e. w celach dowodowych, na potrzeby wykazania faktów oraz w celu ustalenia, obrony i 
dochodzenia roszczeń przez Administratora (art. 6 ust 1 lit f ogólnego rozporządzenia o 
ochronie danych osobowych), 

f. tworzenia analiz, zestawień i statystyk na potrzeby Administratora (art. 6. ust.1 lit f ogólnego 
rozporządzenia o ochronie danych osobowych) 

2. Zakres powierzenia swoich danych występuje w podziale na dane obowiązkowe i nieobowiązkowe, za 
każdym razem wskazując w formularzu do wprowadzenia danych, stosownie do potrzeb danej usługi, z 
której użytkownik lub klient zamierza skorzystać. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz może 
być również niezbędne do  zawarcia umowy i prawidłowego wykonania usługi. 
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3. Podanie danych jest zawsze dobrowolne, lecz niezbędne dla prawidłowego wykonania usługi lub 
wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa. 

4. Dane użytkownika przetwarzane są przez czas niezbędny do realizacji celu, w jakim zostały pozyskane i 
jaki wymagany jest przez przepisy prawa (np. o rachunkowości). Czas ten minimalizowany jest tam, 
gdzie jest to możliwe, po zakończeniu świadczenia usług. 

5. Procesorami danych osobowych zebranych przez Administratora mogą być podmioty świadczące dla 
Administratora danych usługi: 

a. doradcze,  
b. administracyjne,  
c. rachunkowe,  
d. marketingowe,  
e. prawne,  
f. informatyczne,  
g. ubezpieczeniowe,  
h. banki,  
i. pośrednicy finansowo-ubezpieczeniowi,  
j. operatorzy pocztowi,  
k. firmy kurierskie,  
l. izby rozliczeniowe i podmioty pośredniczące w rozliczeniach,  
m. audytorzy zewnętrzni,  
n. organy nadzoru,  
o. firmy trzecie świadczące na rzecz Administratora usługi niezbędne do wykonania usługi np. 

rejestratorzy domen i certyfikatów SSL. 
6. Użytkownik lub klient ma prawo dostępu do przekazanych danych oraz ich poprawy, za 

pośrednictwem panelu klienta lub kontaktu z Administratorem. 
7. Użytkownik lub klient może skorzystać z prawa do usunięcia wszelkich udostępnionych danych, z 

zastrzeżeniem, że nie będzie innej podstawy prawnej do dalszego przetwarzania tych danych (np. 
obowiązek przechowywania dokumentacji finansowej). Jeżeli realizacja takiego żądania nie będzie 
możliwa, Administrator powiadomi o tym użytkownika wraz ze wskazaniem podstawy prawnej.   

8. Użytkownik lub klient może skorzystać z prawa do przenoszenia danych. Realizacja tego prawa może 
potrwać do 30 dni. 

9. Użytkownik lub klient w dowolnym momencie ma prawo do cofnięcia wcześniej wyrażonej zgody na 
przetwarzanie danych osobowych przez Administratora. 

10. Użytkownik lub klient ma prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego w rozumieniu 
Rozporządzenia, w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych, 
naruszających prawa użytkownika lub przepisy Rozporządzenia. 

Cookies 

1. Administrator może zbierać dane osobowe automatycznie za pośrednictwem plików cookies 
znajdujących się na jego stronach internetowych.  

2. Zebrane dane służą m.in. do korzystania z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie 
internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny 
internetowej.  

3. Można wyróżnić dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 

a. sesyjne (session cookies), czyli pliki tymczasowe, przechowywane na urządzeniu końcowym 

użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony Adminitratora lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej), 



  

b. stałe (persistent cookies), które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika 

przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich ręcznego usunięcia przez 

użytkownika. 

4. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika lub klienta wykorzystywane mogą 
zostać także przez współpracujące z Administratorem podmioty trzecie, w szczególności dotyczy to 
firm: Google, Facebook w związku z czym zaleca się aby użytkownik lub klient zapoznał się z zasadami 
wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców 
zewnętrznych. 

5. Użytkownik lub klient może zablokować pliki cookies, poprzez zmianę ustawień w używanej 
przeglądarce internetowej, lecz może to powodować negatywny wpływ na funkcjonalności niezbędne 
do prawidłowego działania stron Administratora. 

6. Pozostawienie przez użytkownika niezmienionych ustawień oprogramowania zainstalowanego na 
urządzeniu końcowym oznacza wyrażenie zgody na zamieszczanie plików tekstowych typu „cookies” 
na urządzeniu użytkownika. 

Logi 

1. Administrator zbiera na potrzeby własne informacje dotyczące zachowania użytkowników 
korzystających z serwisu, a także ich adresy IP (logi dostępowe).  

2. Informacje mogą być wykorzystywane:  
a. w analizie naruszeń bezpieczeństwa,  
b. w zarządzaniu stroną,  
c. w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera,  
d. w celach statystycznych. 

3. Administrator na żądanie organów państwa (na podstawie obowiązujących przepisów prawnych)  
może zostać zobowiązany do przekazania informacji dotyczących adresu IP danego użytkownika lub 
klienta, w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami. 

Profilowanie 

1. Zbierane przez Administratora dane związane z korzystaniem przez użytkownika z jego stron 
internetowych mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania). 

2. Przetwarzane w ten sposób dane nie będą wywoływać wobec osoby fizycznej żadnych skutków 
prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na jej sytuację.  

3. Administrator na potrzeby profilowania: 
a. nie przetwarza żadnych szczególnych kategorii danych osobowych (danych wrażliwych), 
b. przetwarza z reguły dane, uprzednio poddane pseudonimizacji, 
c. profiluje w celu analizy lub prognozy osobistych preferencji, a także zainteresowań 

użytkowników stron Administratora jego produktami lub usługami i dopasowywania treści 
znajdujących się na jego stronach lub produktach do tych preferencji, 

d. profiluje w celach marketingowych, tj. dopasowania oferty marketingowej do ww. 
preferencji. 

Zabezpieczenie danych 

1. Administrator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w 

szczególności: 

a. ochronę przed dostępem nieautoryzowanym 

b. ochronę przed utratą danych 



  

2. Hasła użytkowników nie są zapisywane w bazie w sposób jawny ani szyfrowane w sposób odwracalny. 

3. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji. 

4. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych. 

5. Operator stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru. 

6. Operator stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii 

zasilania. 

7. Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych. 

8. Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako 

elementów systemu przetwarzania danych. 

9. Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i 

poufności. 


