Polityka Prywatności serwisu PoradaPrawna.pl
1. Niniejsza polityka określa zasady gromadzenia, przetwarzania i ochrony danych.
2. Przekazane przez użytkowników (KLIENTÓW oraz PRAWNIKÓW) dane osobowe są
przetwarzane przez PARARENT COM WAWRZYNIAK SPÓŁKA JAWNA z siedzibą
w Karpaczu, przy ul. Parkowej 14, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr
0000253234, posiadająca numer identyfikacji podatkowej (NIP) 8522476272 w celach
realizacji zadań serwisu, na które składa się realizacja zamówień oraz udzielanie porad
prawnych w wersji elektronicznej. Dane są wykorzystywane w celu rejestracji i logowania,
obsługi złożenia zamówienia na usługę prawną, wyceny, obsługi płatności, sporządzenia
porady, doprecyzowania pytania jak również we wszelkich wyżej nie wymienionych
formach kontaktu.
3. Dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z:
a. ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity
Dz. U. z 2014 poz. 1182)
b. ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr
2013 poz.1422)
c. rozporządzeniem z dnia 29 kwietnia 2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz
warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia
i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr
100, poz.1024)
4. Dane mogą zostać udostępnione i przekazane wyłącznie na żądanie uprawnionych
organów państwowych w przypadkach wyraźnie wskazanych przepisami prawa, np.
organom ścigania czy kontrolerom Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
5. Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu mają:
a. administrator
b. pracownicy administratora oraz osoby świadczące usługi na jego rzecz związane z
serwisem (np. programiści, informatycy, administratorzy bezpieczeństwa) – w
zakresie określonym przez Administratora, są oni objęci ewidencją osób
upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
c. podmiot obsługujący elektroniczne systemy płatności, którym jest:
PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182
wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399 - zakresie
następujących danych: Imię, Nazwisko, Adres zamieszkania, Numer rachunku
bankowego. Dane są udostępniane tylko w zakresie koniecznym do obsługi
płatności.
6. Każdy Klient oraz Prawnik ma prawo do modyfikacji, poprawiania lub usunięcia swoich
danych osobowych za pośrednictwem swojego indywidualnego konta albo poprzez
skierowanie maila na adres: biuro@poradaprawna.pl
7. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

8. Przesyłając zapytania i dokumenty za pomocą serwisu Klienci zobowiązani są do
anonimizacji (usunięcia danych personalnych umożliwiających identyfikację)
przekazywanych danych.
9. Serwis korzysta z plików cookies. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane
informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu
końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron
internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
10. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki
cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
11. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
a. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy
Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i
zawartości;
b. utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i
hasła;
c. określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów
w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.
12. W ramach Serwisu 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.
13. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa)
zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu
końcowym Użytkownika.
14. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka
internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne
blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub
dokumentacja przeglądarki internetowej.
15. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności
dostępne na stronach internetowych Serwisu.
16. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i
wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem Serwisu
reklamodawców oraz partnerów.
17. Na naszej stronie używane są ciasteczka firmy Gemius SA służące do analizy oglądalności
stron internetowych w Polsce i oceny skuteczności działań reklamowych. Ciasteczka
nadane są przez spółkę Gemius SA będącą administratorem danych zawartych w cookies.
Gemius SA może na podstawie informacji zawartych w pliku cookie zaprosić
użytkownika tej strony do udziału w badaniach oglądalności stron internetowych poprzez
wyświetlenie kwestionariusza zbierającego za zgodą użytkownika m.in. dane społecznodemograficzne użytkowników Internetu. Gemius SA może również przekazywać te

informacje stronom trzecim, jeżeli zachowane zostaną powyżej wskazane cele.
Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z korzystania z tego rodzaju plików
wybierając
odpowiednie
ustawienia
w
swojej
przeglądarce.
Pozostałe informacje o polityce prywatności Gemius SA można odnaleźć na
stronie http://www.gemius.pl/polityka-prywatnosci.html.
18. Niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona w dowolnym momencie, a zmiana
staje się skuteczna we wskazanym terminie. Użytkownicy zostaną powiadomieni o
wprowadzonych zmianach poprzez stronę Polityki Prywatności. W przypadku braku
akceptacji zmian Użytkownik może zaprzestać korzystania z serwisu lub poprosić
administrację o usunięcie konta.

