
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Kancelaria Virtus sp. z o.o.

Realizując obowiązki wynikające z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i  Rady (UE) 2016/679 z 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) (Dz.Urz. UE L 
119, s. 1) – dalej RODO – informujemy, iż niniejsza Polityka Ochrony Prywatności określa 
zasady przetwarzania i  ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w 
związku z korzystaniem ze strony www.kancelariavirtus.pl 

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH1. Administratorem  Danych  Osobowych  jest  Kancelaria  Virtus  sp.  z  o.o.  z 
siedzibą  w  Krakowie  ul.  Rakowicka  10b/4, 31-511  Kraków ,   NIP:  6762496706, 
Regon: 363099537, KRS nr 0000588625.(dalej Administrator) 

II. GROMADZENIE DANYCH1. Dostęp do strony www.kancelariavirtus.pl nie jest uzależniony od spełnienia 
przez Użytkownika jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga 
od  Użytkownika  dokonania  rejestracji,  przeprowadzenia  procedury  logowania  czy 
podania przez Użytkownika danych osobowych, za wyjątkiem korzystania z formularzy 
kontaktowych.2. W przypadku gdy dochodzi do przetwarzania danych osobowych Użytkownika 
w związku z korzystaniem przez niego ze strony www.kancelariavirtus.pl i jej zasobów, 
dane osobowe Użytkownika są przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy o ochronie 
danych osobowych i ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o 
ochronie  danych  osobowych  z dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz.  UE  L  119  z 
04.05.2016) – dalej RODO.3. Administrator gwarantuje  Użytkownikom  darmowy  dostęp  do  treści 
prezentowanych na stronie www.kancelariavirtus.pl.  Administrator jest upoważniona 
do  gromadzenia,  przechowywania  i  przetwarzania  danych,  które  udostępnia 
Użytkownik,  gdy  składa  zapytania  w ramach  formularzy  kontaktowych  na  stronie 
www.kancelariavirtus.pl  w celu  uzyskania  odpowiedzi  na  pytanie  oraz  umożliwienia 
korzystania z usług oferowanych przez Kancelarię Virtus sp. z o.o.4. Administrator jest  upoważniony  do  gromadzenia  i  przetwarzania 
następujących danych: imię i nazwisko, płeć, adres zamieszkania, adres poczty e-mail, 
numer telefonu, PESEL oraz innych danych udostępnionych w ramach formularza przez 
Użytkownika. 5. Przekazane dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia odpowiedzi 
na zadane przez Użytkownika pytanie, a także zapewnienia Użytkownikowi pełnego 
dostępu do usług oferowanych przez  Administratora, z uwzględnieniem możliwych 
do  podjęcia  działań,  a  także  w  celu   przeprowadzenia  weryfikacji  tożsamości 
Użytkownika w przypadku dalszego kontaktu, 6. Użytkownik,  który udostępnił  Administratorowi swoje  dane  może uzyskać 
szczegółowe informacje dotyczące tych danych a także nimi zarządzać.7. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą:(1) na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a)  RODO w celach: marketingu produktów i 

usług  własnych,  kontaktu  drogą  telefoniczną  i  za  pomocą  poczty  elektronicznej, 
przekazania  danych  innym  podmiotom   –  współpracującym  z  Administratorem 
kancelariom  prawnym  oraz  podmiotom  wykonujących  działania  podwykonawcze 
wobec Administratora;



(2) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO w celu zawarcia i wykonania umowy z 
Administratorem na podstawie zainteresowania Użytkownika ofertą Kancelarii Virtus 
sp. z o.o.. (3) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, jako niezbędne do celów wynikających 
z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora  (marketingu 
produktów i usług własnych, kontakt telefoniczny i mailowy);(4) na  podstawie  art.  17  ust.  3  lit.  b)  RODO  do  wywiązania  się  z  prawnego 
obowiązku  wymagającego  przewarzania  na  mocy  prawa  Unii  Europejskiej  lub 
polskiego,  któremu podlega  Administrator,  w  zakresie  w  jakim przetwarzanie  jest 
niezbędne, w tym ustawy o rachunkowości;(5) na podstawie art. 17 ust. 3 lit. e) RODO do ustalenia, dochodzenia lub obrony 
roszczeń, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne;

III. ZABEZPIECZENIA1. W  celu  zapewnienia  ochrony  przed  nieupoważnionym  lub  bezprawnym 
dostępem do informacji, zniszczeniu lub uszkodzeniu informacji, przypadkowej utracie 
informacji o Użytkowniku przetwarzając dane osobowe  Użytkownika,  Administrator 
stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w 
tym stosuje szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.2. Kancelaria  Virtus sp.  z o.o.  dołoży starań w celu zapewnienia najwyższego 
poziomu  ochrony  danych  osobowych   przy  użyciu  dostępnych  środków 
zabezpieczających jednak  nie może udzielić gwarancji całkowitego zabezpieczenia w 
zakresie danych osobowych.
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI STRON1. Administrator zobowiązuje  się  do  zachowania  bezpieczeństwa  i  poufności 
pozyskanych danych osobowych. Wszyscy pracownicy Kancelaria Virtus sp. z o.o. oraz 
osoby  współpracujące  z  Administratorem w  celu  udzielenia  odpowiedzi 
Użytkownikowi  zostali  odpowiednio  przeszkoleni  w zakresie  przetwarzania  danych 
osobowych.2. Administrator oświadcza,  iż  zawarł  stosowne  umowy  powierzenia  z 
podmiotami współpracującymi z Administratorem oraz sprawuje bieżącą kontrolę nad 
prawidłowością wykonania umowy powierzenia. 3. Korzystanie ze strony oraz przekazanie danych przez Użytkownika, oznacza 
wyrażanie  przez  niego zgody na  wykorzystanie  jego danych w sposób określony w 
przedmiotowej Polityce Prywatności.4. Użytkownik,  po  uprzednim  wyrażaniem  zgody,  może  otrzymywać  na 
wskazany adres e-mail informacje o usługach Kancelarii Virtus sp. z o.o.5. Użytkownik  ponosi  odpowiedzialność  za  treść  podanych  przez  siebie 
informacji.6. Kancelaria Virtus sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione 
przez  Użytkownika  w ramach  korzystania  ze  strony  www.kancelariavirtus.pl  jeśli 
doszło do nich z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi Użytkownik.
V. OCHRONA PRAW1. Kancelaria  Virtus  sp.  z  o.o. gwarantuje  możliwość  realizacji  uprawnień 
wynikających z RODO. W związku z tym każdy Użytkownik: (1) Ma prawo otrzymać informacje dotyczące przetwarzania przez  Administratora 
danych osobowych oraz ich kopię, (2) Ma prawo przenoszenia danych osobowych dostarczonych przez Użytkownika w 
związku z zawarciem umowy lub przetwarzanych na podstawie zgody Użytkownika,



(3) Ma  prawo  wniesienia  sprzeciwu  wobec  przetwarzania  danych  osobowych 
Użytkownika (żądanie zaprzestania przetwarzania danych osobowych). Skorzystanie z 
prawa do sprzeciwu co do zasady uniemożliwia przetwarzanie danych Użytkownika. 
Skutek taki jednak nie nastąpi w sytuacji  gdy ważne, prawnie uzasadnione podstawy 
wymagają  ich  dalszego  przetwarzania.  Bądź  Administrator wykaże,  że  istnieją 
podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony naszych roszczeń wobec Użytkownika. (4) Ma prawo żądać sprostowania swoich danych, (5) Ma prawo żądać  (  za  wyjątkiem sytuacji  opisanych  w punkcie  ust.  1  pkt.  (4) 
zdanie  drugie)  usunięcia  danych  osobowych  Użytkownika  („prawo  do  bycia 
zapomnianym”) , w sytuacji, gdy: 5.a) dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny 
sposób przetwarzane; 5.b) dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem; 5.c) obowiązek usunięcia danych będzie wynikał z przepisów prawa; 5.d) wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych Użytkownika,;5.e) Użytkownik cofnie swoją zgodę na przetwarzanie danych;(6) Ma prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, 2. W  sytuacji,  gdy  podstawą  przetwarzania  danych  osobowych  jest  zgoda 
Użytkownika,  Użytkownik może ją wycofać w dowolnym momencie.  Nie będzie to 
jednak wpływać na zgodność z prawem wykorzystania przez  Administratora danych 
osobowych przed cofnięciem takiej zgody. 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane będą do momentu odwołania zgody 
na  ich  przetwarzanie  bądź  ustania  ich  przetwarzania  w  celach  świadczenia  usługi, 
z zastrzeżeniem danych przetwarzanych w oparciu o art. 6 ust. 3 lit. c) i art. 6 ust. 3 lit. 
f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679, to jest gdy wygaśnie 
obowiązek  ich  przetwarzania  wymagany  przez  obowiązujące  przepisy  prawa  lub 
przestaną być one niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.4. Podanie  danych  osobowych  jest  dobrowolne,  jednakże  niepodanie  danych 
skutkuje niemożliwością otrzymywania ofert marketingowych. 
VI. USŁUGI ZEWNĘTRZNE/ODBIORCY DANYCH1. W związku z prowadzoną działalnością Kancelaria Virtus sp. z o.o. korzysta z 

usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane dane Użytkownika, 
(wyłącznie w celach wskazanych w niniejszej polityce).2. Poniżej znajduje się lista możliwych odbiorców danych Użytkownika:(1) Osoby  współpracujące  z  Kancelarią  Virtus  sp.  z  o.o.  na  podstawie  umów 
cywilnoprawnych, wspierające bieżącą działalność spółki, (2) Dostawca oprogramowania księgowego,(3) Dostawca oprogramowania do zarządzania projektami,(4) Dostawca pakietu biurowego,(5) Hostingodawca,(6) odpowiednie  organy  publiczne  w  zakresie,  w  jakim  Administrator  jest 
zobowiązany do udostępnienia im danych,

VII. PRZEKAZYWANIE  DANYCH  OSOBOWYCH  DO  PAŃSTW  SPOZA 
UNII EUROPEJSKIEJ1. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora dane osobowe 

Użytkownika, mogą być przetwarzane również przez podmioty spoza Unii Europejskiej. 



2. Właściwy  poziom  ochrony  danych  Użytkownika,  w  tym  poprzez  stosowanie 
odpowiednich zabezpieczeń, zapewnia:(1) uczestnictwo tych podmiotów w Tarczy Prywatności UE-USA, ustanowionej decyzją 

wykonawczą  Komisji  Europejskiej  jako  zbiór  zasad  gwarantujących  odpowiednią 
ochronę Twojej prywatności;(2) decyzja  Komisji  Europejskiej  2000/518/WE w sprawie  właściwej  ochrony danych 
osobowych w Szwajcarii.

POLITYKA COOKIES

Cookies Policy (machine translation provided below polish text)1. Pliki  cookies  (tzw.  „ciasteczka”)  stanowią  dane  informatyczne,  w  szczególności  pliki 
tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika naszej strony 
internetowej i przeznaczone są do korzystania z podstron tejże strony. Cookies zazwyczaj 
zawierają  nazwę strony internetowej,  z  której  pochodzą,  czas  przechowywania  ich  na 
urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.2. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:a) dostosowania  zawartości  strony  internetowej  do  preferencji  Użytkownika  oraz 

optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają 
rozpoznać  urządzenie  Użytkownika  strony  internetowej  i  odpowiednio  wyświetlić 
stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; b) tworzenia statystyk,  które pomagają zrozumieć,  w jaki sposób Użytkownicy strony 
internetowej korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury 
i zawartości; c) utrzymanie  sesji  Użytkownika  strony internetowej  (po  zalogowaniu),  dzięki  której 
Użytkownik nie musi na każdej podstronie strony internetowej ponownie wpisywać 
loginu i hasła;3. Na naszej stronie internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:

„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są 
plikami  tymczasowymi,  które  przechowywane  są  w  urządzeniu  końcowym 
Użytkownika  do  czasu  wylogowania,  opuszczenia  strony  internetowej  lub 
wyłączenia  oprogramowania  (przeglądarki  internetowej).  „Stałe”  pliki  cookies 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w 
parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.4. W ramach strony internetowej stosowane są lub mogą być stosowane następujące rodzaje 
plików cookies:a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

strony internetowej,  np.  uwierzytelniające  pliki  cookies  wykorzystywane  do  usług 
wymagających uwierzytelniania w ramach strony internetowej; b) pliki  cookies  służące  do  zapewnienia  bezpieczeństwa,  np.  wykorzystywane  do 
wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach strony internetowej; c) „wydajnościowe”  pliki  cookies,  umożliwiające  zbieranie  informacji  o  sposobie 
korzystania ze stron internetowych strony internetowej; d) „funkcjonalne”  pliki  cookies,  umożliwiające  „zapamiętanie”  wybranych  przez 
Użytkownika  ustawień  i  personalizację  interfejsu  Użytkownika,  np.  w  zakresie 
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, 
wyglądu strony internetowej itp.; e) „reklamowe”  pliki  cookies,  umożliwiające  dostarczanie  Użytkownikom  treści 
reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 



5. W  wielu  przypadkach  oprogramowanie  służące  do  przeglądania  stron  internetowych 
(przeglądarka  internetowa)  domyślnie  dopuszcza  przechowywanie  plików  cookies  w 
urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy strony internetowej mogą dokonać w 
każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać 
zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików 
cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 
zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika strony internetowej. Szczegółowe informacje o 
możliwości  i  sposobach  obsługi  plików  cookies  dostępne  są  w  ustawieniach 
oprogramowania (przeglądarki internetowej).6. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronie internetowej.7. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika strony internetowej i 
wykorzystywane  mogą  być  również  przez  współpracujących  z  operatorem  strony 
internetowej  reklamodawców,  partnerów,  firmy analityczno-badawcze  oraz  dostawców 
aplikacji multimedialnych.

Cookies Policy (machine translation)

1. Cookies (so-called "cookies") are computer data, especially text files that are stored 
in the
terminal equipment of a user of our website and are designed for use with pages of that 
party. Cookies typically contain the name of the website from which the storage time on 
the edge and a unique number.

2. Cookies are used to:a) adapt web content to user preferences and optimizing the use of the websites, in particular, 
these files allow the user to identify the device and appropriately website web site, tailored 
to their individual needs;b) to  create  statistics  that  help  to  understand  how  web  users  use  the  web,  allowing 
improvement of the structure and content;c) the maintenance of web user sessions (after logging in), so the user does not have on every 
page of the website re-enter login and password;

3. On our website we use are two basic types of cookies, "session" (session cookies) and 
"fixed" (persistent cookies). Cookies "session" are temporary files that are stored in the 
terminal equipment of a user to log-off time, leave the website or disable software (web 
browser). "Permanent" cookies are stored in the terminal equipment of a user for the 
time specified in the parameters or cookies until they are removed by the user.
4. As part of the website are used or can be used the following types of cookies:a) "essential" cookies, allowing the use of the services available through the website, such as 

authentication cookies used for services that require authentication in the website;b) cookies  used  to  ensure  safety,  such  as  fraud  detection  used  for  authentication  in  the 
website;c) "Performance" cookies, allowing the collection of information about how to use the web 
site;d) "functional" cookies to enable "remember" selected by the user settings and user interface 
customization, for example in the language or region of origin of the user, the font size, 
the appearance of the website, etc.;e) "advertising" cookies allow advertising content to provide users a more tailored to their 
interests.



5.  In  many cases,  software  for  browsing  the  web  (browser)  by  default,  allows  the 
storage of cookies on your end user. Users of the site can make at any time change the 
settings for cookies. These settings can be changed in particular in such a way as to 
block the automatic handling of cookies in the settings of your web browser or inform 
on their device each time you enter in the User's website. Detailed information about the 
possibilities  and how to support  cookies  settings are  available  in  the software (web 
browser).
6. Restrictions on the use of cookies may affect some of the functionality available on 
the website.
7. Cookies provided in the user terminal equipment and the website may also be used by 
the cooperator's website advertisers, partners, business analytical research and supplier 
of multimedia applications.
 


