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Polityka prywatności Usługi PentaTAX-SaaS
1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia
usług jest Pentacomp Systemy Informatyczne Spółka Akcyjna, z siedzibą w Warszawie adres: Aleje
Jerozolimskie 179, 02-222 Warszawa, REGON 012872179, NIP 118-12-42-640, wpisaną do rejestru
przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy w Warszawie, XIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000282983 (dalej „PENTACOMP” lub
„Administrator”).
2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji usług, w tym dla wykonania umowy, w tym umowy
sprzedaży produktów, a także w przypadkach, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie
usprawiedliwionych celów Administratora, w szczególności w celach marketingu bezpośredniego
własnych produktów lub usług, bądź w innych celach, na które użytkownik wyrazi zgodę, jeżeli jest ona
wymagana zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności może to być zgoda na otrzymywanie
korespondencji i informacji handlowych dotyczących produktów i usług własnych Administratora oraz
partnerów współpracujących z Administratorem przesyłanych drogą elektroniczną i telefoniczną.
3. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z prawem, zbiera je dla oznaczonych, zgodnych z
prawem celów i nie poddaje dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami. Dane osobowe są
zbieranie jedynie w adekwatnym, niezbędnym i koniecznym zakresie w stosunku do celów, w jakich są
przetwarzane. Administrator nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych.
4. Administrator dokłada wszelkich starań, aby chronić dane osobowe klientów i użytkowników przed
nieuprawnionym dostępem do nich osób trzecich i w tym zakresie stosuje organizacyjne i techniczne
środki bezpieczeństwa na wysokim poziomie. Administrator nie udostępnia danych osobowych
żadnym nieuprawnionym do tego odbiorcom zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa. Administrator może powierzyć innemu podmiotowi, w drodze umowy zawartej na
piśmie, przetwarzanie danych osobowych w imieniu Administratora. Dane mogą być udostępniane
jedynie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy bezwzględnie obowiązujących
przepisów prawa.
5. Administrator przechowuje dane osobowe przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez
czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do
celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez
stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności. W
celach, na które osoba, której dane osobowe dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
6. Osobie, której dane osobowe dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do
treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w określonych ustawowo przypadkach, prawo
do przenoszenia swoich danych osobowych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
7. Jeżeli osoba, której dane osobowe dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych
osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje jej prawo do cofnięcia
zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania tych danych, którego
dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych oznaczonych jako
niezbędne, uniemożliwia rejestrację lub złożenie zamówienia. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych
jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia
działań na żądanie osoby, której dane osobowe dotyczą, przed zawarciem umowy, podanie
niezbędnego i określonego zakresu danych osobowych jest konieczne.
v.1.00 z dn. 27.07.2019 r.

Strona 1 z 3

Polityka prywatności Usługi PentaTAX-SaaS

9. W celu zapewnienia najkorzystniejszej, dopasowanej, spersonalizowanej oferty dla swoich klientów
i użytkowników oraz w celach niezbędnych do zawarcia lub wykonania umowy między osobą, której
dane dotyczą, a Administratorem, a także w przypadku wyraźnej zgody osoby, której dane dotyczą,
Administrator może stosować „profilowanie”, co oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania
danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników
osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych
preferencji i zainteresowań. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść
sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej
danych osobowych opartego na profilowaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym
momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby
marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z
takim marketingiem bezpośrednim. Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji w
indywidualnych przypadkach opartych na profilowaniu. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego,
by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym
profilowaniu i istotnie na nią wpływa. Administrator wdraża właściwe środki ochrony praw, wolności i
prawnie uzasadnionych interesów osoby, której dane dotyczą, a co najmniej prawa do uzyskania
interwencji ludzkiej ze strony Administratora, do wyrażenia własnego stanowiska i do
zakwestionowania decyzji będącej wynikiem zautomatyzowanego przetwarzania danych.
10. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie niniejszej Polityki prywatności oraz spraw
dotyczących zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych u Administratora, a także w celu
skontaktowania się z Inspektorem ochrony danych należy kontaktować się na powyższy adres lub na
skrzynkę poczty elektronicznej projekty@pentacomp.pl
11. PLIKI COOKIES
Pliki cookies są to pliki zapewniające przechowywanie informacji lub uzyskanie dostępu do informacji
już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego podczas
lub po wizycie na stronach internetowych, w tym na stronach internetowych PENTACOMP. Pliki
cookies używane na stronach PENTACOMP nie przechowują danych osobowych, wykorzystywane są
między innymi do zapamiętywania preferencji użytkowników czy zabezpieczenia stron internetowych.
Niektóre funkcjonalności na stronach PENTACOMP nie będą działały w sytuacji, gdy użytkownik nie
wyrazi zgody na instalowanie plików cookies.
12. JAKIEGO RODZAJU PLIKÓW COOKIES UŻYWAMY ORAZ CEL WYKORZYSTANIA COOKIES
Cookies sesji, które w serwisie PENTACOMP są niezbędne do utrzymania właściwej wymiany informacji
pomiędzy serwerem i przeglądarką a tym samym do możliwości poprawnego wyświetlenia zawartości
odwiedzanej strony i korzystania z funkcjonalności w niej zawartych. Celem przechowywania i
uzyskania dostępu do tych informacji przez PENTACOMP jest identyfikacja danej sesji (dialogu
pomiędzy przeglądarką a serwerem) oraz użytkowników komunikujących się z serwerem w tym samym
czasie. Cookies są przechowywane na urządzeniu użytkownika i pozostają tam do momentu
zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci
urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych
ani żadnych informacji poufnych z urządzenia użytkownika. Cookies podmiotów zewnętrznych, z
którymi PENTACOMP współpracuje, umożliwiają firmom zewnętrznym przechowywanie informacji
dotyczących liczby odwiedzin oraz zachowania użytkowników na stronach internetowych. Celem
przechowywania i uzyskania dostępu do tych informacji jest zebranie danych dotyczących ruchu na
stronach internetowych. Nie są to dane osobowe. W przypadku niniejszego serwisu są to pliki cookies
usługi Google Analitics zbierane w celu dostosowania serwisu do potrzeb użytkowników.
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13. MOŻLIWOŚĆ OKREŚLENIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA LUB UZYSKANIA DOSTĘPU PRZEZ
COOKIES
Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookie w celu zapewnienia użytkownikom wygody
korzystania ze strony i poprawnego wyświetlania jej zawartości. Użytkownik może samodzielnie i w
każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i
uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do urządzenia użytkownika. Zmiany ustawień Użytkownik
może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi.
Użytkownik, który nie chce aby pliki cookies były instalowane w jego telekomunikacyjnym urządzeniu
końcowym, może nie wyrazić zgody na instalowanie plików cookies w następujący sposób: - w
przeglądarce Internet Explorer należy: wybrać z menu głównego pozycję "Narzędzia/Opcje
internetowe" a następnie w sekcji "Prywatność" zaznaczyć "Zaawansowane" i wyłączyć pliki cookies. w przeglądarce Mozilla Firefox należy:
wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie pozycję "Opcje" i określić poziom prywatności w sekcji
"Prywatność". - w przeglądarce Opera należy: wybrać z menu pozycję "Narzędzia" a następnie z pozycji
"Preferencje" wybrać "Zaawansowane" a potem "Ciasteczka". - w przeglądarce Google Chrome należy:
z menu po prawej stronie należy wybrać pozycję "Opcje" a następnie "Dla zaawansowanych" oraz
"Ustawienia plików cookie". PENTACOMP informuje, że powyższe typy przeglądarek zostały wskazane
przykładowo. Z uwagi na dużą różnorodność stosowanych przez użytkowników przeglądarek, mogą
występować pewne różnice w sposobie ich ustawienia. Zwykle informacje odnośnie do plików cookies
można znaleźć w menu "Narzędzia" lub "Opcje". Informacje w tym zakresie są przeważnie dostępne
na stronie producenta danej przeglądarki.
14. ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON
Serwis zawiera odnośniki do innych stron WWW. Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady
zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Namawiamy, by po przejściu na inne strony,
zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko serwisu
www.pentacomp.pl .
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