Polityka prywatności witryny k2legal.pl

I. Postanowienia Ogólne
Szanujemy Państwa prawo do prywatności, dlatego przeglądanie witryny nie wymaga podania
przez Państwa danych osobowych jak również nasza witryna nie zbiera Państwa danych
osobowych poza tymi, które sami Państwo wprowadzą.
Informacje takie jak liczba wejść na niniejszą witrynę internetową, strona, z której nastąpiło
przekierowanie do niniejszej witryny, czas wizyty, liczba i rodzaj otwieranych podstron,
wykorzystane odesłania, adres IP, mogą być rejestrowane przez witrynę. Zastrzegamy sobie
prawo do wykorzystywania tych informacji wyłącznie do zbiorczych, anonimowych opracowań
statystycznych, co pozwoli na ulepszanie naszych produktów oraz działania niniejszej witryny.
Dane te nie są łączone z danymi osobowymi podawanymi przez Państwa za pośrednictwem
niniejszej witryny i nie są wykorzystywane do identyfikacji użytkownika.
Witryna stosuje pliki cookies, które są, za Państwa zgodą lub stosownie do ustawień Państwa
przeglądarki internetowej, umieszczane i odtwarzane przez witrynę. Pliki cookies nie zawierają
Państwa danych osobowych.
Wszelkie pytania odnośnie
kancelaria@k2legal.pl
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II. Dane gromadzone przez witrynę / cookies
Stosowane przez witrynę pliki cookies są bezpieczne dla urządzenia za pomocą którego
przeglądają Państwo witrynę. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie
wykorzystywane przez użytkownika i dostosować wygląd naszej witryny indywidualnie
każdemu użytkownikowi, jak również służą do celów analitycznych/badawczych. Cookies
zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz
przypisaną wartość.
Strona umożliwia innym podmiotom wykorzystywanie mechanizmu cookies na stronie
k2legal.pl. Są to m.in. podmioty udostępniające tzw. wtyczki społecznościowe, w szczególności
serwis Facebook (przycisk udostępnij).
Umieszczamy na naszej stronie funkcję udostępniania treści poza witrynę. W tym celu w
odpowiednich sekcjach i stronach umieszczany jest kod odwołujący się do innych
serwisu/usługi. Używając przycisku „udostępnij”, użytkownik korzysta z usługi dostawcy
wtyczki z warunkami której można się zapoznać na stronie https://wordpress.org/plugins/addto-any/
Jeżeli wyrażą Państwo zgodę przy pierwszych odwiedzinach witryny, Serwis umieści na
Państwa urządzeniu przy użyciu, którego wyświetlają Państwo stronę internetową następujące
pliki Cookies:
a)__utma – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy
zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
b)__utmb – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy
zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;

c)__utmc – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy
zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
d)__utmz – plik za pomocą którego gromadzone są statystyki dotyczące witryny, analizy
zachowań użytkowników na stronie – plik nie zbiera danych osobowych użytkownika;
e) Sid - Te pliki cookie służą do uwierzytelniania użytkowników, zapobiegania
nieupoważnionemu korzystaniu z danych logowania oraz do ochrony danych użytkownika
przed dostępem osób niepowołanych.
f) k2cookieInfo - które jest dodawane w celu zapamiętania wyświetlania się paska
informacyjnego odnośnie Cookiem i polityki prywatności
Maja Państwo możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego
urządzenia za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. W przypadku skorzystania z tej
opcji korzystanie z witryny będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają
plików cookies.
Jak możesz zarządzać swoimi plikami "cookies"? Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików
cookie, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików
cookies niezbędnych dla uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji
użytkownika, utrudni korzystanie z naszej witryny, w skrajnych przypadkach może
uniemożliwić korzystanie z niej.
W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której
używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox, Opera
Urządzenia mobilne:
Android, Safari, Windows Phone, Blackberry
III.

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych podawanych przez Państwa w formularzu kontaktowym,
oraz związku z korzystaniem z usługi dodawania komentarzy jest operator witryny K2 Legal
Korboński i Partnerzy Kancelaria Radców Prawnych spółka partnerska, ul. Wiktorii Wiedeńskiej
17, 02-954 Warszawa. Przetwarzamy podane przez Państwa dane osobowe w zakresie imienia,
nazwiska, numeru telefonu albo adres email w celu odpowiedzi na Państwa zapytanie lub
dodawania komentarzy. Dane te są przetwarzane zgodnie z przepisami prawa.
Informujemy, iż przysługuje Państwu prawo dostępu do podanych nam Państwa danych
osobowych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, jak również prawo żądania udzielenia
informacji, co do przysługujących Państwu praw w zakresie przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie pytania odnośnie przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kierować na
adres kancelaria@k2legal.pl

Warszawa, 25.03.2016 roku.

