
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

stosowana przez FHU Ślusarczyk Wiesław zwaną dalej Archivbest lub Firmą

1. Informacje ogólne

Niniejsza  Polityka  Prywatności  określa  zasady  przetwarzania  i  ochrony  danych  osobowych
przekazanych  przez  Użytkowników  w  związku  z  korzystaniem  przez  nich  z  naszego  serwisu
www.archivbest.pl oraz  w  związku  z  realizacją  umów.  Informujemy,  że Państwa  dane  osobowe
przekazane dobrowolnie w formularzu kontaktowym są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 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).  W  trosce
o bezpieczeństwo  powierzonych  nam  danych  opracowaliśmy  wewnętrzne  procedury  i  zalecenia,
które  mają  zapobiec  udostępnieniu  danych  osobom  nieupoważnionym.  Kontrolujemy  ich
wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – RODO, ustawą o
ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego
rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

2. Administratorem danych osobowych jest

Ślusarczyk Wiesław Firma Handlowo-Usługowa, ul. Olsztyńska 23, 20-732 Lublin, NIP: 8650007407
(zwana również Archivbest lub Firma).

3. Źródła pozyskania danych osobowych przetwarzanych przez Firmę Archivbest

Dane,  których  Firma  jest  administratorem  zostały  pozyskane  bezpośrednio  od  Państwa,  poprzez
formularz kontaktowy zamieszczony na stronie www.archivbest.pl, przekazane w trakcie rozmowy
telefonicznej lub  korespondencji mailowej w procesie ofertowania / negocjacji umów na świadczenie
oferowanych przez Firmę usług. 

Państwa dane osobowe mogą być  również przekazane nam przez  Administratora  danych w celu
realizacji  przez Firmę jako podmiot przetwarzający na zlecenie Administratora usługi  archiwizacji,
przechowywania lub niszczenia dokumentów zawierających dane osobowe.

4. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu: 

a. realizacji usług w zakresie archiwizacji / przechowywania / niszczenia;
b. przekazywania informacji handlowych w zakresie działalności Firmy;
c. obsługi  księgowej  (np.  wystawianie  rachunków  za  wykonane  usługi  może  wiązać  się  z

przetwarzaniem danych osobowych, itd.);
d. dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej;
e. obsługi reklamacji,
f. prowadzenia analiz statystycznych;
g. przechowywania dla celów archiwalnych.

http://www.archivbest.pl/
http://www.archivbest.pl/kontakt.html


5. Podstawy przetwarzania danych osobowych

Podstawą przetwarzania Państwa danych osobowych może być:

a. zawarta umowa w zakresie świadczenia usług,

b. zawarta zgodnie z art.  28 ust.  3  RODO umowa powierzenia danych,  na mocy której  FHU
Ślusarczyk Wiesław jako pomiot przetwarzający, będzie realizować w imieniu Administratora
Danych  usługę  archiwizacji,   przechowywania  lub  niszczenia  dokumentów  w  zakresie
i w sposób wynikający z umowy z Administratorem Danych,

c. dobrowolnie wyrażona zgoda, którą można cofnąć  w  każdym czasie. Wyrażenie zgody jest
dobrowolne,  jednakże  brak zgody uniemożliwi  Firmie  Archivbest  przedstawienie  Państwu
informacji dotyczących oferty naszych usług.

Państwa dane osobowe przetwarzane na podstawie umowy (pkt 5 a-b), będą przetwarzane przez
okres konieczny do realizacji tejże umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany przepisami
prawa. Dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody (pkt 5c) będą przetwarzane do czasu jej
cofnięcia.

6. Prawa osób, których dane dotyczą

Jako Administrator  Danych Osobowych,  Firma Handlowo Usługowa Ślusarczyk  Wiesław zapewnia
prawo do:

a. żądania  od  Administratora  dostępu  do  swoich  danych  osobowych,  ich  sprostowania,
usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

b. wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania; 

c. przenoszenia danych;

d. wniesienia skargi do organu nadzorczego (tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych);

e. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7.  Dane  osobowe  mogą  być  przekazywane głównie  podmiotom  zewnętrznym  dostarczającym
i wspierającym  systemy  teleinformatyczne  Firmy,  dostawcom  usług  prawnych,  doradczych,
audytowych  czy rachunkowych.  Podmioty te będą przetwarzać Państwa dane jedynie na zlecenie,
na podstawie niezbędnych umów powierzenia przetwarzania danych oraz przy zapewnieniu przez te
podmioty odpowiednich środków w celu ochrony danych. Firma Ślusarczyk Wiesław nie przekazuje
Państwa danych poza obszar Unii Europejskiej.

8. Polityka „cookies”

W celu lepszego dostosowania treści serwisu do Państwa oczekiwań i potrzeb zostały zastosowane
mechanizmy  cookies.  Automatyczne  przetwarzanie  danych  odbywa  się  wyłącznie  na  podstawie
udzielonej przez Państwa zgody na używanie plików „cookies”. 

Pliki  (cookies)  są  plikami  tekstowymi,  danymi  informatycznymi,  które  przechowywane  są  w
urządzeniach  końcowym  użytkownika  serwisu,  np.  komputerze  stacjonarnym,  laptopie,  tablecie,
smartfonie, itp. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę
strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu
końcowym. Nie służą do identyfikacji użytkowników, a na ich podstawie nie jest ustalania jakakolwiek
tożsamość. 



Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu dopasowania zawartości strony internetowej do
indywidualnych  preferencji  użytkownika,  przygotowywania  statystyk  pomagających  poznaniu
preferencji  i  zachowań  użytkowników.  Analiza  tych  statystyk  jest  anonimowa  i  umożliwia
dostosowanie zawartości  i  wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki  stosuje się też do
oceny popularności strony;

Serwis  stosuje  trzy  zasadnicze  rodzaje  plików (cookies)  –  sesyjne,  stałe  oraz  cookies  podmiotów
zewnętrznych  (tzw.  third  parties  cookies).  Pliki  sesyjne  są  tymczasowe,  przechowuje  się  je  do
momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie
przeglądarki).  Pliki  stałe  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym  użytkownika  do  czasu  ich
usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień. Pliki podmiotów zewnętrznych
to informacje pochodzące z serwerów firm i dostawców usług czy serwerów reklamowych.

Użytkownik może w każdej  chwili  dokonać zmiany ustawień swojej  przeglądarki,  aby zablokować
obsługę  plików  (cookies)  lub  każdorazowo  uzyskiwać  informacje  o  ich  umieszczeniu  w  swoim
urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.
Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików
(cookies)w urządzeniu końcowym.

Informujemy, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp
do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

Pliki (cookies), z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą
być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na
stronie jej producenta.

Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl
będącej źródłem treści dla punktu 8.

9. Informacje końcowe

W Serwisie  www.archivbest.pl mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony
internetowe działają  niezależnie  od Serwisu  i  nie  są  w żaden  sposób  nadzorowane  przez  serwis
www.archivbest.pl. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy,
z którymi zalecamy się zapoznać. 

FHU Ślusarczyk Wiesław zastrzega sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu,
na  które  może  wpłynąć  rozwój  technologii  internetowej,  ewentualne  zmiany  prawa  w  zakresie
ochrony  danych  osobowych  oraz  rozwój  naszego  serwisu  internetowego.  O  wszelkich  zmianach
będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W razie  wątpliwości  co  do któregokolwiek z  zapisów niniejszej  Polityki  prywatności  jesteśmy do
dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

http://www.archivbest.pl/kontakt.html
http://www.archivbest.pl/

