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Polityka prywatności i cookies 
Niniejsza Polityka prywatności i cookies określa zasady przetwarzania 
danych osobowych firmy Compendium Finanse Sp. z o.o.  

 

Obowiązek informacyjny dla kontrahentów 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych informujemy - zgodnie 
z art. 13 ust. 1 i ust.  2  Rozporządzenia  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  (UE)  2016/679  z  dnia 
27.04.2016 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) zwanego dalej w skrócie „RODO”, że: 

1. Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Compendium Finanse Sp. z o.o. z siedzibą 
 w  Bielsku-Białej 43-300, przy przy al. Armii Krajowej 186/17.  
Kontakt z Administratorem: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: e-mail: uramczewska@compendiumfinanse.pl 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem DANE OSOBOWE  

 

  
 

2. Podstawa prawna i cele przetwarzania danych osobowych 

a) dane  będą  przetwarzane  w  celu  zawarcia  i  wykonania  zapisów  umowy      w  szczególności: 
rozliczeń podatkowych, spraw kadrowo-płacowych, podlegania pod obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne,  rozliczania zdolności do pracy i zasiłków,  
ewentualnych potrąceń komorniczych – podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 pkt b RODO, 

b) dane będą przetwarzane w związku z realizacją obowiązków przewidzianych prawem, w 
szczególności w związku z  sporządzeniem i przechowywaniem dokumentacji, 
wystawianiem i przechowywaniem faktur, rozliczeniem kwestii podatkowych – podstawa 
prawna artykuł 6 ust. 1 pkt c RODO, 

c) dane  mogą  być  przetwarzane  w  celu  rozpatrywania  reklamacji,  w  celu  dochodzenia    lub  
obrony  przed  roszczeniami– podstawa prawna artykuł 6 ust. 1 pkt f RODO.  

3. Odbiorcy danych osobowych 

a) odbiorcami Państwa danych mogą być  podmioty działające na podstawie i w granicach prawa, 
b) odbiorcami Państwa danych mogą być podwykonawcy działający na zlecenie administratora. 
c) odbiorcami  Państwa  danych  są    lub  mogą  być  firmy  działające  na  zlecenie  administratora 

świadczące usługi IT, dostarczające programów IT, firmy logistyczne (np. kurierzy, spedycja), 
firmy audytujące, banki, windykacja itp.  
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5. Okres przechowywania danych osobowych 

Państwa  Dane  osobowe  będą  przetwarzane  wyłącznie  przez  czas  niezbędny  do  realizacji  celów 
określonych w pkt 2: 

a) Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres obowiązywania umowy, 
b) Państwa dane będą przechowywane przez okres przewidziany prawem, 
c) Państwa dane będą przetwarzane na czas obowiązywania gwarancji i rękojmi, a także do czasu 

wygaśnięcia wzajemnych roszczeń. 

6. Prawa osób, które dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych 

Na zasadach określonych przepisami RODO, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora: 
a) dostępu do treści swoich danych osobowych, 
b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, 
c) usunięcia swoich danych osobowych, 
d) ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 
e) przenoszenia swoich danych osobowych, 
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, 
g) do niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu. 

Należy  jednak  pamiętać,  że  prawa  te  nie  są  bezwzględne,  a  przepisy  przewidują  wyjątki  od  ich 
stosowania. 

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego 

Gdy  uzna  Pani/Pan,  iż  przetwarzanie  Pani/Pana  danych  osobowych  narusza  przepisy  o ochronie 
danych  osobowych,  przysługuje  Pani/Panu  prawo  do  wniesienia  skargi  do  organu  nadzorczego, 
którym jest Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

8. Informacja  o  wymogu/dobrowolności  podania  danych  oraz  konsekwencjach  niepodania 
danych osobowych 

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest bądź warunkiem zawarcia umowy, bądź warunkiem 
jej wykonania. Nie podanie przez Panią/Pana danych osobowych będzie skutkowało albo 
niemożliwością zawarcia umowy lub niemożliwością jej wykonania. 

9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie 

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 
 
 
 
 
 

 

4. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich – poza Europejski Obszar 
Gospodarczy 

Państwa dane nie będą przekazane do państwa trzeciego - poza Europejski Obszar Gospodarczy lub 
organizacji międzynarodowej. 
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„Cookies”

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Compendium Finanse Sp. z o.o. z siedzibą  
 w  Bielsku-Białej 43-300, przy al. Armii Krajowej 186/17.  
Kontakt z Administratorem: 

a) pod adresem poczty elektronicznej: e-mail: uramczewska@compendiumfinanse.pl 
b) pisemnie na adres siedziby Administratora z dopiskiem DANE OSOBOWE  

 
 

  
2. Poprzez pliki “cookies” należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach 
końcowych użytkowników, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W 
szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, 
czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 
zawartych w plikach cookies.

4. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.

Operator wykorzystuje te pliki do: możliwości logowania i utrzymywania sesji użytkownika na 
każdej kolejnej stronie serwisu, dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych 
preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z 
jego preferencjami wyświetlić stronę do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem 
możliwości identyfikacji użytkownika.

5. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w 
szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6. 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 – ustawą 
o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także 
wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

7. Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie 
dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te 
mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę 
“cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
przesłaniu na urządzenia użytkownika.

8. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików 
cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

9. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika 
mogą uniemożliwić poprawne działanie Stron Internetowych.
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