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Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy strony: www.zacisze.com.pl zwanej dalej  

Stroną Internetową. 

 

Przykładamy dużą wagę do ochrony prywatności i poufności danych osobowych wprowadzanych do 

formularza elektronicznego na stronie internetowej zacisze.com.pl oraz zapewniamy, że Administrator 

z należytą starannością dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające 

ochronę przetwarzanych danych osobowych Użytkowników. 

Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 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), ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. oraz ustawą o świadczeniu 

usług drogą elektroniczną. 

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne ale niezbędne 

do podjęcia kontaktu z pytającym. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie 

w zakresie i celu, na jaki wyraziliście Państwo zgodę. 

 

1. Kto jest Administratorem danych osobowych Strony Internetowej? 

Administratorem danych osobowych Strony Internetowej (dalej: Administrator) jest : ZACISZE S.A. 

ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego 

Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000026155, NIP 5222241586, REGON: 012362797. 

ZACISZE S.A. jest także Administratorem danych osobowych wprowadzanych do formularza 

kontaktowego, wskazanego szczegółowo w pkt. 2 poniżej, zamieszczonego na stronie serwisu 

www.zacisze.com.pl. 

 

2. Jakie dane oraz w jakim celu wykorzystuje Strona Internetowa? 

2.1. Formularz kontaktowy dostępny na stronie www.zacisze.com.pl 

 

W celu zapewnienia Państwu możliwości kontaktu na Stronie Internetowej udostępniono formularz 

kontaktowy opisany szczegółowo poniżej. Strona Internetowa wykorzystuje jedynie Państwa dane 

osobowe dobrowolnie wprowadzone do wskazanego niżej formularza kontaktowego. 

Formularz kontaktowy – podstawowy 

Formularz pozwala na zebranie następujących danych kontaktowych: adresu e-mail oraz treści 

wiadomości. W treści wiadomości kontaktujący wedle Swojego uznania może podać również dane w 

postaci: imienia i nazwiska,  numeru telefonu kontaktowego, nazwy firmy, itd.,  jednakże zakres tych 

danych zależy od osoby podejmującej kontakt.  Według Administratora w celu skorzystania z funkcji 

formularza kontaktowego wystarczy podać adres e-mail oraz treść wiadomości.  

http://www.zacisze.com.pl/
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Podanie danych zawartych w formularzu kontaktowym jest całkowicie dobrowolne, jednakże ich nie 

wpisanie  będzie skutkowało brakiem możliwości przesłania wiadomości do ZACISZE S.A.. 

 

3. Na jakiej podstawie zbieramy oraz przetwarzamy dane osobowe? Cele i okresy przetwarzania 

danych. 

Państwa dane osobowe zbieramy w celu prowadzenia z Państwem korespondencji i obsługi spraw, 

której ona dotyczy. Podstawą przetwarzania danych jest udzielona przez Państwa dobrowolna zgoda 

(art. 6 ust. 1a RODO). Zawsze przetwarzamy Państwa dane osobowe w określonym celu i tylko te dane, 

które są konieczne do jego osiągnięcia. 

Zgoda na przetwarzanie danych może zostać w każdej chwili wycofana, bez żadnych negatywnych 

konsekwencji, w sposób równie łatwy jak jej wyrażenie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem wykorzystania Państwa danych przed cofnięciem zgody. Zgodę można wycofać kontaktując 

się z nami za pośrednictwem poczt e-mail lub listownie na adresy wskazane w pkt. 8. 

Dane osobowe udostępnione poprzez formularz kontaktowy przetwarzamy przez okres niezbędny do 

udzielenia odpowiedzi na pytanie oraz załatwienia sprawy. 

Dane archiwizujemy i przetwarzamy dla celów ustalenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami 

przez okres 3 lat od dnia ich uzyskania (podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes 

Administratora, art. 6 ust. 1f RODO). 

 

4. Komu przekazujemy Państwa dane 

Państwa dane możemy przekazywać: 

a) wyspecjalizowanym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora  świadczącym na 

naszą rzecz usługi z zakresu: 

• IT,  

• obsługi prawnej,  

Dane powierzone podmiotom zewnętrznym są używane tylko do poprawienia jakości naszych usług. 

Administrator zapewnia, aby każde powierzenie do przetwarzania Państwa danych innym podmiotom 

było zgodne z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych. Nigdy nie 

sprzedajemy Państwa danych osobowych, ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych z 

podmiotami trzecimi, poza przypadkami powierzania danych opisanymi w niniejszej Polityce 

Prywatności. 

 

5. Państwa prawa – prawo dostępu, modyfikacji, do wniesienia sprzeciwu i skargi. 

Zgodnie z RODO, przysługuje Państwu prawo do: 

• dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; 

• sprostowania (poprawiania, uzupełniania) swoich danych; 

• usunięcia danych (przetwarzanych bezpodstawnie lub na podstawie odwołanej zgody), 
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• ograniczenia przetwarzania danych (wstrzymanie operacji na danych lub nieusuwanie danych 

– w zależności od treści Państwa wniosku); 

• złożenia wniosku o przeniesienie danych do innego administratora (art. 20 RODO); 

• złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli Państwa dane są przetwarzane w celu 

innym niż odpowiedz na Państwa zapytanie i realizacji działań wynikających z tego zapytania. 

Z powyższych praw możecie Państwo skorzystać kontaktując się z nami pod adresem wskazanym w 

pkt. 8, mailowo lub listownie. 

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważacie Państwo, że przetwarzanie danych narusza przepisy 

prawa. 

 

6. Przekazywanie danych poza teren Unii Europejskiej. 

Twoje dane osobowe nie są przekazywane poza teren Unii Europejskiej. 

 

7. Uaktualnienia Polityki Prywatności. 

Strona Internetowa zastrzega sobie prawo zmiany polityki prywatności, o ile będzie wymagać tego 

obowiązujące prawo, ulegną zmianie warunki technologiczne funkcjonowania Strony Internetowej lub 

zmiana będzie wprowadzać standard wyższy od minimum wymaganego prawem. 

 

8. Kontakt. 

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do polityki prywatności i bezpieczeństwa 

Państwa danych osobowych zachęcamy do kontaktu: 

 

Dane kontaktowe: 

1. Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych ZACISZE S.A.: 

e-mail: odo@zacisze.com.pl 

lub  

2. Adres do korespondencji pocztowej: Zacisze S.A. ul. Krakowiaków 16, 02-255 Warszawa 

z dopiskiem Koordynator ds. Ochrony Danych Osobowych. 

 

 

 

Administrator „Zacisze S.A. 
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