Polityka prywatności
Właścicielem i operatorem serwisu jest
IRS Consult Anna Głowińska-Wiśniewska
Ul. Grabowa 30, Lusówko 62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 8942646858
Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzania zmian w niniejszym dokumencie bez
konieczności powiadamiania Użytkowników serwisu.
Gromadzenie, przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych
Właściciel serwisu informuję, że przywiązuje szczególną wagę do prywatności i ochrony danych
osobowych Użytkowników odwiedzających serwis internetowy www.irsconsult.pl zapewniając
im ochronę prawną na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane osobowe przesłane poprzez formularz kontaktowy (imię i nazwisko, e-mail, nr telefonu)
są podawane dobrowolnie przez użytkownika serwisu. Dane przesłane w ten sposób będą
wykorzystane do udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub do przygotowania i przesłania
oferty handlowej związanej z działalnością biura.
Dane personalne i adresowe nie są udostępniane innym podmiotom gospodarczym oraz
osobom, które nie są powiązane z właścicielem/operatorem serwisu. Osoby, które mają dostęp
do danych osobowych są zobligowane do zachowania ich w tajemnicy.
Użytkownik w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz dysponuje
możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 8 ustawy o ochronie
danych osobowych, użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego
danych osobowych poprzez wysłanie na adres właściciela serwisu stosownego żądania wraz z
podaniem imienia i nazwiska użytkownika serwisu.
Zgromadzone przez właściciela serwisu dane podlegają przechowywaniu przez czas
nieokreślony.
Pliki cookies
Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe,
które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do
korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz
unikalny numer. W ramach serwisu mogą występować odnośniki do innych stron
internetowych. Właściciel serwisu nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania
prywatności obowiązujące na tych stronach. Jednocześnie właściciel serwisu zachęca do
zapoznania się przez użytkownika serwisu z polityką prywatności ustaloną w ramach tych stron
internetowych. Niniejsza polityka prywatności nie odnosi się do innych serwisów
internetowych.
Pliki cookies wykorzystywane są do dostosowania zawartości stron internetowych serwisu do
preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, w szczególności

pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę
internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb. Pliki te pozwalają tworzyć
statystyki, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron
internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
Logi serwera (Adres IP)
Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów internetowych, właściciel serwisu
przechowuje zapytania kierowane do serwera operatora serwisu. Przeglądane zasoby
identyfikowane są poprzez adresy URL. Informacje przechowywane w plikach logów serwera
www to publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie, nazwę stacji klienta –
identyfikacja realizowana przez protokół http o ile jest możliwa, nazwa użytkownika podawana
w procesie autoryzacji, czas nadejścia zapytania, kod odpowiedzi http, liczbę wysłanych przez
serwer bajtów, adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika serwisu (referer
link) – w przypadku, gdy przejście do serwisu nastąpiło przez odnośnik, informacje o
przeglądarce internetowej użytkownika, informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji
transakcji http. Powyższe dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony
dostępne w ramach serwisu. W celu zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, operator
serwisu okazjonalnie analizuje pliki z logami w celu określenia, które strony w ramach serwisu
odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki internetowe są stosowane, czy struktura stron
nie zawiera błędów, itp.
Zgromadzone przez operatora logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał
pomocniczy, służący do prawidłowego administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte
nie będą ujawniane żadnym innym podmiotom niż operator lub podmioty powiązane z
operatorem osobowo, kapitałowo lub umownie. Na podstawie informacji zawartych w tych
plikach mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem.
Podsumowania zawierające takie statystyki nie zawierają cech identyfikujących osoby
odwiedzające serwis.

