
RODO:

W dniu 25 maja 2018 r. wesz!o w "ycie Rozporz#dzenie Parlamentu Europejskiego i 
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwi#zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep!ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE poni"ej przekazujemy 
informacje spe!niaj#c obowi#zek informacyjny.

Administrator danych osobowych: 

Administratorem Pa$stwa danych osobowych jest Jakub Tischner, ul. Wybrze"e 
Stanis!awa Wyspia$skiego 36/8, 50-370, Wroc!aw
Kontakt z Administratorem: kontakt@upewnijsie.pl lub telefonicznie:%696097257

Cel przetwarzania danych osobowych:

Pa$stwa dane osobowe b&d# przetwarzane w celu:
1. Wykonania umowy, w celu realizacji przez Administratora Danych obowi#zków 

prawnych oraz w celach marketingowych na podstawie art. 6 ust 1 pkt a, b 
oraz c Rozporz#dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 
kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi#zku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep!ywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

2. Marketingowym produktów oraz us!ug administratora, w tym w celach 
analitycznych – art. 6 ust.1 lit f) – RODO;

3. Mo"liwo'ci analizy Pa$stwa sprawy i przygotowania konkurencyjnej oferty

Zakres przetwarzania danych osobowych: 

Pa$stwa dane osobowe b&d# przetwarzane w celu 'wiadczenia us!ug po'rednictwa 
finansowego przez Jakuba Tischnera. 

Okres przechowywania danych osobowych: 

Pa$stwa dane osobowe b&d# przechowywane a" do momentu odwo!ania zgody na 
ich przechowywanie, nie d!u"ej jednak ni" w ci#gu 5 lat od dnia zako$czenia 
realizacji umowy.



Powierzanie danych osobowych: 

Pa$stwa dane osobowe - za po'rednictwem przygotowania kalkulacji -powierzam 
naszym partnerom wspó!pracuj#cym, czyli podmiotom dzi&ki którym mog& 
'wiadczy(%us!ugi niezale"nego po'rednictwa finansowego. Dane mog# by( te" 
udost&pnione organom prawa i administracji publicznej w przypadkach prawnie 
uzasadnionych.

Prawa zwi!zane z przetwarzaniem danych osobowych: 

Przys!uguje Pa$stwu prawo do:
1. dost&pu do swoich danych osobowych
2. poprawiania swoich danych osobowych
3. otrzymania ich kopii
4. sprostowania swoich danych
5. usuni&cia danych
6. ograniczenia przetwarzania danych
7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
8. przenoszenia danych
9. wniesienia skargi do organu nadzorczego
10.cofni&cia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Kontakt z Administratorem:%kontakt@upewnijsie.pl lub telefonicznie:%696097257
%

Polityka COOKIES:

W sposób zautomatyzowany zbieramy tylko i wy!#cznie informacje zawarte w plikach 
cookies:

1. Pliki (cookies) s# plikami tekstowymi, które przechowywane s# w urz#dzeniu 
ko$cowym u"ytkownika serwisu. Przeznaczone s# do korzystania ze stron 
serwisu. Przede wszystkim zawieraj# nazw& strony internetowej swojego 
pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urz#dzeniu 
ko$cowym.

2. Jakub Tischner jest podmiotem zamieszczaj#cym na urz#dzeniu ko$cowym 
swojego u"ytkownika pliki cookies oraz maj#cym do nich dost&p.



3. Serwis upewnijsie.pl wykorzystuje pliki (cookies) tylko i wy!#cznie w celu:

• dopasowania zawarto'ci strony internetowej do indywidualnych preferencji 
u"ytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznaj# jego urz#dzenie, aby 
zgodnie z jego preferencjami wy'wietli( stron&;

• przygotowywania statystyk pomagaj#cych poznaniu preferencji i zachowa$ 
u"ytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umo"liwia dostosowanie 
zawarto'ci i wygl#du serwisu do panuj#cych trendów, statystyki stosuje si& te" 
do oceny popularno'ci strony;

4. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i sta!e. Pliki 
sesyjne s# tymczasowe, przechowuje si& je do momentu opuszczenia strony 
serwisu (poprzez wej'cie na inn# stron&, wylogowanie lub wy!#czenie 
przegl#darki). Pliki sta!e przechowywane s# w urz#dzeniu ko$cowym u"ytkownika 
do czasu ich usuni&cia przez u"ytkownika lub przez czas wynikaj#cy z ich 
ustawie$.

5. U"ytkownik mo"e w ka"dej chwili dokona( zmiany ustawie$ swojej przegl#darki, 
aby zablokowa( obs!ug& plików (cookies) lub ka"dorazowo uzyskiwa( informacje 
o ich umieszczeniu w swoim urz#dzeniu. Inne dost&pne opcje mo"na sprawdzi( 
w ustawieniach swojej przegl#darki internetowej. Nale"y pami&ta(, "e wi&kszo'( 
przegl#darek domy'lnie jest ustawione na akceptacj& zapisu plików (cookies)w 
urz#dzeniu ko$cowym.

6. Informujemy, i" zmiany ustawie$ w przegl#darce internetowej u"ytkownika mog# 
ograniczy( dost&p do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

7. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urz#dzeniu ko$cowym 
u"ytkownika) nie b&d# udost&pniane jego partnerom oraz wspó!pracuj#cym z nim 
reklamodawc#.

8. Informacje dotycz#ce ustawie$ przegl#darek internetowych dost&pne s# w jej 
menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.


