
 

Polityka Prywatności 
 
Opublikowana dnia 16.09.2020 r 
Niniejsza Polityka Prywatności, została sporządzona w celu wykazania, że dane osobowe są            
przetwarzane i zabezpieczone zgodnie z wymogami prawa, dotyczącymi zasad         
przetwarzania i zabezpieczenia danych, w tym z Rozporządzeniem Parlamentu         
Europejskiego i Rady (UE) 2016/ z 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 55/46/WE (dalej RODO). 
 
1. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych 
 
1.1 Niniejsza polityka dotyczy Serwisu www, funkcjonującego pod adresem: http://biurcoo.pl 
1.2 Administratorem Pańskich danych osobowych jest firma: Coworking Biurcoo, 
mieszcząca się przy ul. 27 Grudnia 9/7, 61-737 Poznań. 
1.3. Podstawą prawną przetwarzania Pańskich danych jest: 

1.3.1. wyrażona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach 
marketingowych (na podstawie art. 6 ust.1 lit. a RODO) 
1.4 Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w 
następujący sposób: 

1.4.1 Poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają 
wprowadzone do systemów Operatora. 

1.4.2 Poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. 
„ciasteczka”). 
1.5 W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe 
innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do 
zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to takich grup odbiorców: 

1.5.1 Podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie Administratora, innym 
administratorom danych osobowych, jeśli mają prawnie uzasadniony interes. Za inne 
podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora uważa się w szczególności:  

● upoważnieni pracownicy i współpracownicy, którzy korzystają z danych w 

celu realizacji celu działania strony 

● firmy, świadczące usługi marketingu na rzecz Administratora 

● dostawców usług informatycznych 
 
 
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO, informujemy, iż: 
2.1 Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne 
do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o 
prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą 



 

przetwarzane dłużej niż przez 3 lata. 
2.2 Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora: 

● dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących, 
● ich sprostowania, 
● usunięcia, 
● ograniczenia przetwarzania, 
● oraz przenoszenia danych. 

2.3 Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania danych 
osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez 
Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być 
wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do 
przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności 
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. 
2.5 Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi Serwisu. 
2.6  W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na 
zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w 
ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu 
bezpośredniego. 

3. Bezpieczeństwo informacji 
 
3.1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę 
przetwarzanych danych osobowych. Operator okresowo zmienia swoje hasła 
administracyjne. 
Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego 
oprogramowania, wykorzystywanego przez Operatora do przetwarzania danych osobowych, 
co w szczególności oznacza regularne aktualizacje komponentów programistycznych. 

4. Pliki cookies 

4.1. Pliki cookies – są to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane 
przez serwery Administratora na urządzeniu końcowym użytkownika (min. Komputer, 
smartfon itp.). 

4.1.1. Serwery mogą odczytać pliki cookies przy każdorazowym połączeniu się z 
urządzenia końcowego. 

4.1.2. Przeglądarki internetowe w ustawieniach domyślnych akceptują tworzenie 
plików cookies na urządzeniu użytkownika. 

4.1.3. Odwiedzający stronę może w każdej chwili usunąć pliki cookies umieszczone 
na jego urządzeniu końcowym za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce 
internetowej lub zablokować możliwość ich tworzenia. 



 

4.1.4. Zablokowanie możliwości tworzenia plików cookies może negatywnie wpłynąć 
na działanie strony. 
4.2. Cele tworzenia plików cookies: 

4.2.1. tworzenia statystyk oraz ich analizowania, 
4.2.2. korzystanie z formularzy kontaktowych, 
4.2.3. pliki nie zawierają żadnych danych osobowych. Imię, nazwisko, e-mail lub 

adres IP nie są za ich pośrednictwem zapisywane. Nie służą one tworzeniu indywidualnego 
profilu aktywności odwiedzającego stronę. 
4.3. Rodzaje tworzonych oraz używanych plików cookies: 

4.3.1. pliki cookies statystyczne – służące do zliczania statystyk dotyczących 
serwisu. 

4.3.2. wymagane pliki cookies – są to pliki niezbędne dla sprawnego poruszania się 
po Serwisie i korzystania z wszystkich funkcji Serwisu. 
 
 
 
 


