
 
 
 

 
 
 

Polityka prywatności 
 
 

1. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje zbieranie, wykorzystywanie, zachowywanie i ochronę przez 
serwis hr2biurorachunkowe.pl (zwanym dalej Serwisem) danych osobowych Użytkowników Serwisu. W sytuacji, 
w której Użytkownik udostępnia Serwisowi swoje dane osobowe w dowolny dopuszczony sposób, wyrażając 
jednocześnie zgodę na ich zbieranie, przechowywanie i wykorzystywanie, Serwis będzie je wykorzystywał w celu 
realizacji usług i zobowiązań wobec Użytkownika oraz w celach marketingu operacyjnego. 

 
2. Operatorem Serwisu jest Erkwadrat Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach, ul. Letnia 16, 05-510 Chyliczki, wpisana do 

rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem KRS 0000726873, NIP 1231394399, REGON 369938128, o kapitale zakładowym w 
wysokości 5.000 zł, w pełni opłaconym. Niniejsza Informacja dotyczy wszystkich stron internetowych 
prezentowanych i udostępnianych w ramach Serwisu. 

 
3. W zakresie dozwolonym obowiązującymi przepisami prawa Serwis pobiera i gromadzi dane Użytkowników w 

następujących sytuacjach: w trakcie zakładania i wypełniania danymi konta Użytkownika, podczas zamawiania 
usług Serwisu, kontaktowanie się z Serwisem w sposób inny niż poprzez jego strony internetowe, na przykład 
telefonicznie, faksem, SMS-em, pocztą elektroniczną lub zwykłą, w celach operacyjnych lub informacyjnych. 

 
4. Serwis gromadzi i przechowuje dane Użytkowników w celu możliwości korzystania przez nich z udostępnianych 

usług oraz do komunikacji operacyjnej związanej z realizacją tych usług oraz dla celów marketingowych. Danymi 
zbieranymi i przetwarzanymi przez Serwis są: email, imię i nazwisko, firma, NIP. 

 
5. Przy podawania przez Użytkownika każdej z powyższych informacji, wyraża on świadomą i jednoznaczną zgodę na 

zbieranie i przetwarzanie przez Serwis udostępnionych danych. Jednocześnie Serwis gwarantuje, że pobranych 
informacji nie przekazuje jakimkolwiek stronom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, w których jest do tego zobowiązany 
obowiązującym prawem lub regulacjami oraz że wykorzystuje je wyłącznie do realizacji celów umożliwiających 
jego sprawne i efektywne działanie. 

 
6. Użytkownik ma następujące prawa: 

 

• prawo do uzyskania informacji o sposobie wykorzystywania przez Serwis danych Użytkownika i do uzyskania 
dostępu do tych danych, 

• prawo do sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych Użytkownika, w szczególności do 
pozostania zapomnianym przez podmiot przetwarzający, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Użytkownika, np. w celach marketingu 
bezpośredniego lub w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się dla prawnie uzasadnionych celów Serwisu, 

• w przypadku gdy dane przetwarzane są na podstawie zgody Użytkownika - prawo do wycofania tej zgody, z 
zastrzeżeniem ograniczeń prawnych lub umownych, 

• prawo do wniesienia sprzeciwu wobec wszelkich decyzji podjętych na podstawie automatycznego 
przetwarzania danych osobowych Użytkownika, w tym profilowania, 

• prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego odpowiedzialnego za kwestie ochrony danych (Urząd 
Ochrony Danych Osobowych w Warszawie). 

 
7. W przypadku wycofania zgody Użytkownika na korzystanie przez Serwis z jego danych osobowych, w celach 

określonych w niniejszej Informacji, Serwis może zaprzestać udostępniania Użytkownikowi całości lub części stron 
internetowych, aplikacji i usług. 

 



8. Serwis zachowa dane osobowe Użytkownika w okresie utrzymywania konta Użytkownika. W sytuacji, kiedy Serwis 
nie będzie mieć już obowiązku ani potrzeby dysponowania informacjami na temat Użytkownika, pozbędzie się 
tych informacji w bezpieczny sposób (bez dalszego informowania Użytkownika o tej czynności). 

 
9. Do niniejszej Polityki Prywatności, Serwis może wprowadzać zmiany.  Niniejszą Informację Serwis będzie 

aktualizować na swojej stronie internetowej, a o wniesionych zmianach informować będzie Użytkowników drogą 
mailową.  

 
10. Z zastosowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych dane Użytkownika będą przechowywane 

w sposób zabezpieczony przed niedozwolonym do nich dostępem lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz 
przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.  

 
11. Serwis podejmie wszelkie starania leżące po jego stronie, w celu ochrony danych Użytkownika.  

 
12. Jeżeli Serwis przekazał Użytkownikowi hasło (lub hasło zostało przez Użytkownika nadane) do uzyskania dostępu 

do pewnych stron internetowych, aplikacji lub usług, hasło to należy przechowywać w sposób bezpieczny. 
 

13. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego konto lub dane wrażliwe obsługiwane przez Serwis zostały naruszone, powinien 
niezwłocznie poinformować o tym fakcie pod adresem kontakt@hr2biurorachunkowe.pl 

 
14. Dane osobowe są chronione w Unii Europejskiej przepisami o ochronie danych.  

 
15. Strony internetowe, aplikacje i usługi Serwisu obsługiwane są przez wiodącego polskiego dostawcę usług 

hostingowych homecloud.pl S.A.  
 

16. Według najlepszej wiedzy Serwisu i zapewnienia dostawcy, dane Użytkowników przechowywane są i 
przetwarzane w strefie EOG i nie są przekazywane poza tą strefę.  

 
17. W przypadku skorzystania przez Użytkownika z linku zewnętrznego, zamieszczonego na stronie internetowej, w 

aplikacji lub usłudze Serwisu, niniejsza Informacja przestaje obowiązywać.  
 

18. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za praktyki przyjęte przez osoby trzecie w zakresie posługiwania się 
informacjami na ich stronach lub w ramach ich usług.  

 
19. Należy zapoznawać się z informacjami o ochronie prywatności zamieszczonymi na takich stronach lub w ramach 

takich usług. 
 

20. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które 
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych Serwisu i przeznaczone są do 
korzystania z tych stron. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas 
przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

 
21. Serwis przechowuje w plikach cookies unikalny numer Użytkownika, nadawany podczas jego pierwszego kontaktu 

z Serwisem poprzez www, na danym urządzeniu końcowym Użytkownika. 
 

22. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych Serwisu pliki cookies 
oraz uzyskującym do nich dostęp jest Erkwadrat Sp. z o.o. z siedzibą w Chyliczkach, ul. Letnia 16, 05-510 Chyliczki. 

 
23. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy 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. Szczegółowe 
informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). 

 
24. Więcej informacji na temat plików cookies oraz instrukcji, jak dostosować ustawienia przeglądarki w celu 

przyjmowania, kasowania lub odrzucania tych plików można uzyskać pod adresem www.wszystkoociasteczkach.pl 
i w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 

 
25. Do prowadzenia własnych stron internetowych Serwis wykorzystuje narzędzia dostarczane przez podmioty trzecie 

takie jak Google. Serwis nie odpowiada za politykę plików cookies stron trzecich. 

mailto:kontakt@hr2biurorachunkowe.pl


26. Jak wyłączyć pliki cookie. Do obsługi internetowych stron Serwisu, Użytkownik powinien stosować przeglądarki 
internetowe wyposażone w możliwość skonfigurowania ich, w sposób ograniczający lub blokujący pliki cookie.  

 
27. Dodatkowe informacje - jeżeli Użytkownik ma wątpliwości lub pytania dotyczące tego, jak Serwis postępuje z jego 

danymi, albo do treści niniejszej Polityki Prywatności, należy skontaktować się na adres 
kontakt@hr2biurorachunkowe.pl 


