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Polityka prywatności 
Informacje ogólne 

S&P Audyt Sp. z o.o. (zwane dalej S&P ) prowadzi i administruje serwisem internetowym 

pod adresem www.DoradcaPodatkowyOnline.eu , udostępnianym osobom korzystającym  

z Serwisu (Użytkownikom Serwisu). W celu pełnego zabezpieczenia praw Użytkowników 

Serwisu, S&P prosi o zapoznanie się z poniższymi informacjami przed rozpoczęciem 

korzystania z Serwisu. 

Wszelkie dane osobowe oraz inne informacje dotyczące Użytkowników portalu podlegają 

ochronie prawnej zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych. 

Administratorem danych osobowych jest spółka S&P Audyt Sp. z o. o. z siedzibą 53-413 

Wrocław, ul. Gwiaździsta 66 wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy  

w Opolu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000442375, 

posiadająca nr NIP 7471892579, REGON 161499204. 

Niniejszy dokument prezentuje zakres oraz zasady gromadzenia i przetwarzania informacji 

danych o Użytkownikach serwisu. 

 

Odpowiedzialność 
 

Serwis ma charakter wyłącznie ogólnoinformacyjny. S&P nie udziela żadnej gwarancji, co do 

formy i treści informacji umieszczonych w Serwisie, w szczególności w zakresie aktualności, 

dokładności, zupełności, szczegółowości oraz przydatności informacji dla określonych 

działań użytkowników Serwisu. S&P nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu 

ewentualnych szkód poniesionych przez Użytkowników Serwisu lub osoby trzecie w związku 

z korzystaniem z Serwisu. Wszelkie ryzyko związane z korzystaniem z Serwisu, 

a w szczególności z używaniem i wykorzystywaniem informacji umieszczonych w Serwisie 

ponosi Użytkownik Serwisu. 

S&P przysługuje prawo zmiany wszelkich informacji umieszczonych w Serwisie,  

w wybranym przez S&P terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia 

Użytkowników Serwisu. 

 

Prawa autorskie 
 

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym do jakichkolwiek jego elementów graficznych oraz 

układu stron Serwisu i jakichkolwiek innych jego elementów, są zastrzeżone. Serwis oraz 

wszelkie jego elementy są chronione przepisami prawa, w szczególności ustawy  

z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz.U.  

z 2000 r. Nr 80, poz.. 904, z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji (Dz.U z 1993 Nr 47, poz. 211, z późn. zm.) oraz ustawy  

z dnia 27 lipca 2001 roku o ochronie baz danych (Dz.U z 2001 Nr 128, poz.1402, z późn. 

zm.). 

 

Korzystanie z Serwisu jest dopuszczalne jedynie w zakresie tzw. dozwolonego użytku 

Użytkownika Serwisu, tj. wyłącznie w celu prywatnym i niekomercyjnym, pod warunkiem 
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nienaruszania jakichkolwiek praw wynikających z przepisów prawa, w szczególności praw 

autorskich lub praw ochronnych na znaki towarowe. Korzystanie z Serwisu w inny sposób 

wymaga zawarcia odpowiedniej pisemnej umowy z S&P. 

 

Znaki towarowe 

S&P jest wyłącznie uprawniona do używania znaków towarowych lub usługowych. 

Użytkowanie tych znaków przez Użytkowników Serwisu bez uprzedniego zawarcia 

odpowiedniej pisemnej umowy z S&P stanowi naruszenie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 

roku - Prawo własności przemysłowej tekst jednolity: Dz.U.z 2003r. Nr 119, poz.1117 z późn. 

zm.) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. 

z 1993 r. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.). Znaki towarowe, w sąsiedztwie, których umieszczony 

jest symbol ®, są znakami towarowymi zarejestrowanymi na rzecz S&P i są chronione 

prawem.  

 

Ochrona prywatności 
 

W celu ochrony i poszanowania prywatności Użytkowników Serwisu, wszelkie dane osobowe 

zamieszczone w Serwisie lub przetwarzane w związku z prowadzeniem Serwisu, w tym dane 

Użytkowników Serwisu, są chronione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 

roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).  

 

Przetwarzane dane 
 

W związku z prowadzeniem Serwisu, S&P zbiera i przetwarza następujące dane osobowe 

Użytkowników Serwisu:  

 adresy e-mail przesyłane do S&P przez Użytkowników Serwisu; S&P umieszcza te 

adresy na tzw. liście mailingowej S&P i przetwarza powyższe dane w celu przesyłania 

na nie informacji o usługach, produktach S&P i samej S&P w formie tzw. biuletynu 

S&P;  

Wszelkie wyżej wskazane dane osobowe przesłane do S&P, S&P uznaje za podane 

dobrowolnie, zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy o ochronie danych osobowych. S&P nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności w wypadku podania przez któregokolwiek z Użytkowników 

Serwisu danych nieprawdziwych lub niepełnych. 

Adresy e-mail podane w celu otrzymania biuletynu S&P, mogą być przetwarzane przez S&P 

 – po wyrażeniu odpowiedniej osobnej zgody - dla celów marketingu towarów i usług S&P.  

 

Zakres udostępniania i wykorzystywania danych 
 

S&P nie sprzedaje, nie przekazuje ani nie użycza przetwarzanych danych osobowych, chyba 

że:  

 za zgodą podmiotu danych,  

 wymagają tego obowiązujące przepisy prawa,  
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 dla wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,  

 jest to niezbędne do wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów S&P, a 

przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.  

S&P zastrzega sobie prawo do powierzenia danych Użytkowników Serwisu w postaci ich 

zbiorczych zestawień, agencjom lub serwisom współpracującym. Takie informacje mogą 

być wykorzystywane w celu:  

 monitorowania ruchu w Serwisie,  

 monitorowania oglądalności Serwisu. 

Automatyczne gromadzenie informacji 

W niektórych przypadkach S&P gromadzi określone rodzaje informacji automatycznie  

w czasie wizyt użytkowników na naszej stronie internetowej lub za pośrednictwem adresów 

email. Zautomatyzowane technologie mogą obejmować min.: wykorzystanie logów na 

serwerze do gromadzenia adresów IP, jak również wykorzystanie plików „cookie” oraz 

znaczników nawigacyjnych (ang. web beacons).  

Pliki cookie i Web beacon 

W celu zapewnienia odpowiedniego zarządzania niniejszą stroną internetową i ułatwienia 

poruszania się po niej, S&P lub jego dostawcy usług internetowych mogą stosować pliki 

cookie (małe pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce użytkownika) lub pliki Web 

beacon (obrazy elektroniczne powalające na liczenie użytkowników odwiedzających 

określone strony oraz umożliwiające dostęp do pewnych plików cookie) w celu gromadzenia 

danych zbiorczych. Pliki takie stosuje się do monitorowania informacji dotyczących 

systemów S&P i klasyfikacji odwiedzających według następujących kryteriów: adres IP, 

domena, typ przeglądarki, odwiedzane strony. Informacje te są przekazywane do 

administratorów stron internetowych S&P, którzy analizują liczbę użytkowników 

odwiedzających poszczególne strony, tak aby zapewnić, że serwis internetowy S&P stanowi 

przydatne i sprawnie działające źródło informacji. 

Ani pliki cookie, ani Web beacon nie gromadzą danych osobowych. Ponadto, w większości 

przeglądarek użytkownik może zablokować nadchodzące pliki cookie. Należy pamiętać, że 

po ustawieniu przeglądarki tak, by odrzucała pliki cookie, użytkownicy mogą w pewnych 

okolicznościach nie uzyskać dostępu do niektórych części serwisu S&P. 

Dzieci  

S&P dostrzega znaczenie ochrony prywatności dzieci, szczególnie w przypadku serwisów 

online. Serwisy S&P nie są kierowane do dzieci poniżej 13 roku życia. Jedną z zasad polityki 

S&P w tym zakresie jest zaniechanie świadomego gromadzenia lub przechowywania danych 

o osobach poniżej 13 roku życia, za wyjątkiem sytuacji, gdy dane tego typu są częścią działań 

związanych z dostarczaniem profesjonalnych usług.  

Dostęp do danych osobowych 

Jeśli użytkownik dostarcza nam swoje dane osobowe, w większości przypadków ma do nich 

odpowiedni dostęp, dzięki czemu może je modyfikować lub poprawiać wszelkie 
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nieprawidłowości. Użytkownik ma również możliwość przesłania na adres 

doradca@doradcapodatkowyonline.eu prośby o uaktualnienie lub usunięcie określonych 

danych, w związku z czym S&P podejmuje wszelkie stosowne działania mające na celu 

spełnienie tej prośby, pod warunkiem, iż jest to zgodne z odpowiednimi przepisami prawa  

i standardami zawodowymi.  

 

Bezpieczeństwo i integralność danych  

 

S&P stosuje odpowiednią politykę i procedury w zakresie zabezpieczenia danych osobowych 

przed nieuprawnioną utratą, niewłaściwym zastosowaniem, zmianą lub zniszczeniem. 

Jednakże nawet pomimo naszych najlepszych starań, nie jest możliwe całkowite 

zabezpieczenie przed wszelkimi zagrożeniami. Na tyle, na ile jest to możliwe, dostęp do 

danych osobowych użytkowników jest ograniczony do osób, które muszą znać te informacje. 

Osoby te mają obowiązek zachowania poufności odnośnie tego rodzaju informacji. 

Dodatkowo, jedną z zasad polityki S&P w tym zakresie jest przechowywanie informacji 

osobowych tylko przez taki okres, w którym są one niezbędne do realizacji zgłoszenia 

użytkownika lub do momentu, gdy użytkownik zażąda usunięcia takich informacji.  

 

Przekierowania do innych stron  

 

Należy pamiętać, że zamieszczone na stronie S&P przekierowania mogą przekierowywać 

użytkownika na inne strony internetowe, również na serwisy innych firm stowarzyszonych  

z S&P. W przypadku tych serwisów może obowiązywać inna polityka prywatności, różniąca 

się od niniejszej. Zachęcamy użytkowników do dokładnego zapoznania się z polityką 

prywatności każdego odwiedzanego serwisu, przed podaniem swych danych osobowych. 

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności  

S&P może wprowadzać zmiany w niniejszym dokumencie, które stanowią odzwierciedlenie 

aktualnej Polityki Prywatności. W przypadku modyfikacji, przyjmuje się, że Polityka 

prywatności dostępna w Serwisie jest aktualnym i obowiązującym dokumentem. Zachęcamy 

użytkowników do regularnego zapoznawania się z niniejszą Polityką Prywatności, aby 

dowiedzieć się, w jaki sposób S&P chroni otrzymane informacje. 

 Pytania odnośnie Polityki Prywatności i jej realizacja  

S&P dokłada wszelkich starań w celu ochrony danych osobowych użytkowników. Jeśli macie 

Państwo pytania lub komentarze dotyczące sposobu administrowania danymi osobowymi 

użytkowników, prosimy o kontakt na adres doradca@doradcapodatkowyonline.eu .  
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