
POLITYKA	PRYWATNOŚCI	I	PLIKÓW	COOKIES	

	

1. Niniejsza	 Polityka	 Prywatności	 określa	 zasady	 przetwarzania	 danych	 osobowych,	
które	 zostały	 pozyskane	 od	 klientów	 za	 pośrednictwem	 strony	 agencjakore.pl	
(„Strona”).	

2. Wyrażenie	 zgody	 na	 przetwarzanie	 danych	 osobowych	 jest	 dobrowolne.	 Wszelkie	
podane	dane	osobowe	są	przetwarzane	wyłącznie	w	zakresie	i	w	celu,	na	jaki	została	
wyrażona	zgoda.	

3. W	celu	cofnięcia	zgody	na	przetwarzanie	danych	osobowych	należy	wysłać	e-maila	na	
adres	rodo@agencjakore.pl.	

4. Strona,	 w	 przypadku	 z	 korzystania	 z	 formularza	 kontaktowego,	 przetwarza	
następujące	dane	osobowe:	imię,	nazwisko,	e-mail.		

5. Podanie	 danych	 jest	 dobrowolne,	 lecz	 konieczne,	 by	 skorzystać	 z	 funkcjonalności	
formularza.	Korzystający	z	formularza	wyraża	zgodę	na	przetwarzanie	swoich	danych	
osobowych	dla	celów	realizacji	kontaktu.	

6. Administratorem	Danych	Osobowych	 jest	KORE	 Sp.	 z	 o.o.	 z	 siedzibą	w	Warszawie,	
adres	ul.	Granowska	14,	01-804	Warszawa	wpisaną	do	Krajowego	Rejestru	Sądowego	
prowadzonego	 przez	 Sąd	 Rejonowy	 dla	 m.st.	 Warszawy,	 XIII	 Wydział	 Gospodarczy	
pod	numerem	0000206537,	NIP	521-329-01-48,	REGON	015716020.	

7. Dane	 osobowe	 przetwarzane	 są	 zgodnie	 z	 ustawą	 o	 ochronie	 danych	 osobowych,	
Rozporządzeniem	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	 (ogólne	 rozporządzenie	 o	ochronie	 danych)	 (RODO)	 oraz	
rozporządzeniem	Ministra	 Spraw	Wewnętrznych	 i	 Administracji	 z	 dnia	 29	 kwietnia	
2004	 r.	 (Dz.	U.	Nr	 100,	 poz.	 10024)	w	 sprawie	 dokumentacji	 przetwarzania	 danych	
osobowych	 oraz	 warunków	 technicznych	 i	 organizacyjnych,	 jakim	 powinny	
odpowiadać	 urządzenia	 i	 systemy	 informatyczne,	 służące	 do	 przetwarzania	 danych	
osobowych.	

8. Dane	 te	 mogą	 być	 przekazywane	 podmiotom	 trzecim	 w	 zakresie	 niezbędnym	 do	
realizacji	 procesu	 obsługi	 klienta,	 w	 szczególności	 dalszej	 obsługi	 zlecenia,	 w	 tym	
zaksięgowania	sprzedaży.	

9. Użytkownik	ma	prawo	dostępu	do	treści	swoich	danych	oraz	prawo	ich	sprostowania,	
usunięcia,	 ograniczenia	 przetwarzania,	 prawo	 do	 przenoszenia	 danych,	 prawo	
wniesienia	sprzeciwu,	prawo	do	cofnięcia	zgody	w	dowolnym	momencie	bez	wpływu	
na	zgodność	z	prawem	przetwarzania,	którego	dokonano	na	podstawie	zgody	przed	
jej	cofnięciem.	

10. Użytkownik	 ma	 prawo	 wniesienia	 skargi	 do	 Prezesa	 Urzędu	 Ochrony	 Danych	
Osobowych,	gdy	uzna,	 że	przetwarzanie	danych	osobowych	narusza	przepisy	RODO	
lub	ustawy	o	ochronie	danych	osobowych.	

11. Dane	osobowe	przechowywane	są	przez	okres:	
10.1. w	przypadku	braku	kontynuacji	współpracy	po	kontakcie:	1	roku	



10.2. w	 przypadku	 nawiązania	 współpracy:	 do	 czasu	 przedawnienia	 roszczeń	
wynikających	z	umowy	sprzedaży	usług,	w	tym	przez	okres	rękojmi,	a	w	zakresie	
danych	 na	 fakturach	 VAT	 przez	 okres	 5	 lat	 od	 końca	 roku	 podatkowego,	 w	
którym	nastąpiło	wystawienie	faktury.	

	

POLITYKA	COOKIES	

1. Nasza	Strona	zbiera	w	sposób	automatyczny	tylko	informacje	zawarte	w	plikach	cookies.	

2. Pliki	 cookies	 są	 plikami	 tekstowymi,	 które	 przechowywane	 są	 w	 urządzeniu	 końcowym	
użytkownika.	Przeznaczone	są	do	korzystania	z	naszej	Strony.	Przede	wszystkim	zawierają	nazwę	
strony	internetowej	swojego	pochodzenia,	unikalny	numer,	czas	przechowywania	na	urządzeniu	
końcowym.		

3. Strona	 stosuje	dwa	 zasadnicze	 rodzaje	plików	cookies	 -	 sesyjne	 i	 stałe.	 Pliki	 Cookies	 sesyjne	 są	
tymczasowe,	 przechowuje	 się	 je	 do	 momentu	 opuszczenia	 strony	 (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.	

4. Właściciel	 Strony	 agencjakore.pl	 jest	 podmiotem	 zamieszczającym	 na	 urządzeniu	 końcowym	
swojego	użytkownika	pliki	cookies	oraz	mającym	do	nich	dostęp.	

5. Właściciel	Strony	wykorzystuje	pliki	cookies	w	celu:	

− dopasowania	 zawartości	 strony	 internetowej	 do	 indywidualnych	 preferencji	
użytkownika,	przede	wszystkim	pliki	te	rozpoznają	jego	urządzenie,	aby	zgodnie	z	
jego	preferencjami	wyświetlić	stronę;	

− przygotowywania	 statystyk	 pomagających	 poznaniu	 preferencji	 i	 zachowań	
użytkowników,	 analiza	 tych	 statystyk	 jest	 anonimowa	 i	 umożliwia	 dostosowanie	
zawartości	 i	wyglądu	strony	do	panujących	trendów,	statystyki	 stosuje	się	 też	do	
oceny	popularności	strony;	

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

7. Należy	 pamiętać,	 że	 większość	 przeglądarek	 domyślnie	 jest	 ustawione	 na	 akceptację	 zapisu	
plików	 cookies	 w	 urządzeniu	 końcowym.	 Zmiany	 ustawień	 w	 przeglądarce	 internetowej	
użytkownika	mogą	ograniczyć	dostęp	do	niektórych	funkcji	strony	internetowej.	

8. Pliki	 cookies,	 z	 których	 korzysta	 Strona	 (zamieszczane	 w	 urządzeniu	 końcowym	 użytkownika)	
mogą	być	udostępnione	jego	partnerom.	

9. Bardziej	 szczegółowe	 informacje	 na	 temat	 plików	 cookies	 dostępne	 są	 na	 stronie	
ciasteczka.org.pl	

 


