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Polityka prywatności 

 

Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych jest  
PK CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą przy ul. Kaliska 23/32, 02-316 
Warszawa, KRS: 0000541091, NIP 5252608040, Regon 360727619, prowadząca serwis pod adresem: 
www.kantordlafirm.pl 
  
W razie jakichkolwiek kwestii objętych Polityką Prywatności kontaktuj się z iod@pkcapital.pl 

Przetwarzanie Państwa danych osobowych powinno być zgodne z przepisami prawa, rzetelne i 
przejrzyste. Prosimy o zapoznanie się z zasadami przetwarzania danych osobowych oraz sposobami ich 
realizacji wynikającymi z wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 
dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osobowych (zwanego powszechnie 
Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych „RODO”). 

Podanie przez Państwa danych osobowych jest warunkiem koniecznym zawarcia umowy. W przypadku 
podmiotów prawnych, spółka może wymagać podania dodatkowych danych, takich jak NIP, Regon, 
KRS. Odmowa podania danych w zakresie niezbędnym do zawarcia lub realizacji umowy oraz w 
zakresie wymaganym przez przepisy prawa będzie uniemożliwiała jej zawarcie. 

Wypełniając formularz rejestracyjny na stronie internetowej przekazujesz nam swoje dane osobowe. 
Do przetwarzanych przez nas danych należą: 

✓ Imię, 
✓ Nazwisko, 
✓ Adres email, 
✓ Nr telefonu, 
✓ Adres zamieszkania, 
✓ Adres IP. 

RODO przyznaje Ci następujące uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

✓ prawo dostępu do danych osobowych, 
✓ prawo do sprostowania danych osobowych, 
✓ prawo do usunięcia danych osobowych, 
✓ prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
✓ prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych, 
✓ prawo do przenoszenia danych osobowych, 
✓ prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, 
✓ prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takową zgodę 

wyraziłeś/-aś. 

W dowolnym czasie istnieje możliwość zażądania od administratora danych osobowych informacji o 
tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Zgłoszenie takie należy 
przesłać na adres email: iod@pkcapital.pl  

Gwarantujemy Ci poufność wszelkich przekazanych nam danych osobowych. Zapewniamy podjęcie 
wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez stosowne 
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przepisy o ochronie danych osobowych. Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i 
odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Nie 
przekazujemy Twoich danych osobowych podmiotom trzecim za wyjątkiem sytuacji, w której 
udostępniamy Twoje dane na każde żądanie organów publicznych zwalczających nadużycia i oszustwa 
(np. Policja, UODO). Nie przekazujemy Twoich danych osobowych poza EOG (Europejski Obszar 
Gospodarczy obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię). 

Kontaktując się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej w sposób naturalny przekazujesz nam 
swój adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości. Ponadto, w treści wiadomości możesz zawrzeć 
również inne dane osobowe. Twoja zgoda na przetwarzanie danych osobowych wynika bezpośrednio 
z zainicjowanego z nami kontaktu. Treść korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do 
domagania się przedstawienia historii korespondencji jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała 
archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi 
na nasze nadrzędne interesy, np. obrona przed potencjalnymi roszczeniami z Twojej strony. 

Dane osobowe przetwarzamy przez okres realizacji zawartej z Tobą umowy. Po tym czasie 
przetwarzamy dane osobowe przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, oraz do 
momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy. 

Nasza strona wykorzystuje pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest 
informacja na temat stosowania plików cookies wraz z pytaniem o zgodę na wykorzystywanie plików 
cookies. Zawsze możesz zmienić ustawienia cookies z poziomu swojej przeglądarki albo w ogóle  te  
pliki usunąć. 

W przypadku chęci otrzymywania newslettera, musisz przekazać nam swój adres e-mail za 
pośrednictwem stosownego formularza umieszczonego na stronie. Dane przekazane nam podczas 
zapisu do korzystania z newslettera wykorzystywane są wyłącznie w tym celu, a podstawą prawną ich 
przetwarzania jest Twoja zgoda wyrażona podczas procedury zapisu. Dane te będą przetwarzane przez 
czas funkcjonowania newslettera, chyba że wcześniej zrezygnujesz z jego otrzymywania, co spowoduje 
usunięcie Twoich danych z bazy. 


