
Polityka prywatności 
Szanujemy Twoją prywatność i zależy nam na bezpieczeństwie danych osobowych oraz 
informacji dotyczących Twojej aktywności w sieci, a także na zapewnieniu możliwości 
realizowania wszystkich przysługujących w związku z RODO (Ogólne Rozporządzenie o 
Ochronie Danych) praw. Poniżej znajduje się informacja o ochronie danych osobowych. 

 
Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

 
Administratorem, czyli podmiotem, który decyduje o celach i środkach przetwarzania Twoich 
danych osobowych jest Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych we Wrocławiu (zwane 
dalej „Stowarzyszeniem), ul. J. Piłsudskiego 74 pok. 328, 50-020 Wrocław (nr KRS: 
0000051065). Można się z nami skontaktować poprzez: tel./fax +48.71 341 91 97 bądź e-mail: 
srm@srm.wroclaw.pl. W razie pojawienia się i Pana/Pani wątpliwości co do ochrony i 
przetwarzania danych należy zwrócić się pod podany adres lub w inny sposób skontaktować. 

 
Jakie dane przetwarzamy? 

 
Nie przetwarzamy nie więcej danych niż jest to potrzebne do normalnego działania serwisu. 
Przetwarzamy tylko dane niezbędne do założenia konta (dotyczy to tylko członków 
stowarzyszenia, którzy mają u nas konto) oraz dane, które pozostawiasz w ramach poruszania 
się po naszych stronach, a które zostawiasz w plikach cookies.  
 

Jakie masz prawa w stosunku do Twoich danych? 
 

Masz między innymi prawo do żądania dostępu do tych danych, sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia ich przetwarzania. Masz prawo do bycia zapomnianym. Jeżeli chciałbyś/chciałbyś 
z nich skorzystać skontaktuj się z nami – dane kontaktowe znajdują się powyżej. 
 

Polityka dotycząca plików „cookies” 
 
Pliki „cookies”, zwane też “ciasteczkami” to pliki tekstowe, przechowywane w przeglądarce 
internetowej każdego użytkownika strony. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 
użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego 
indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której 
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Dostęp 
do tych informacji z naszej strony nie ma nikt  
 
Używamy plików cookies tylko i wyłącznie w cel administrowania serwise. Jak zauważyłeś na 
naszej stronie nie znajdują się ani jedna reklama – Twoje dane są tym bardziej bezpieczne, bo 
nie udostępniamy ich dalej żadnemu reklamodawcy, w odróżnieniu od innych serwisów. W 
związku z tym nie pobieramy od Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych. 
 
 



Jeżeli mimo wszystko martwisz się o swoje ciasteczka, istnieje możliwość określenia przez 
użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji 
zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki. 
Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy 
usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies (aktywny link).”  
 
W ciasteczkach nie zapisujemy twojego adresu, czy innych danych osobowych.  
 
Ciasteczka przez nas stosowane dzielą się na:  
1. Niezbędne do działania serwisu - na przykład do logowania się i dopasowania wyglądu 
serwisu, czy też wymagane przez serwery i systemy cachujące i ustawiane automatycznie.  
2. Ciasteczka wydajnościowe - na przykład służące do sprawdzania statystyk, 
 
Możesz samodzielnie skonfigurować działanie ciasteczek w swojej przeglądarce: 
 
Jeżeli używasz przeglądarki Mozilla Firefox, to ustawienia dotyczące cookies możesz 
zmienić tutaj. 
Jeżeli używasz przeglądarki Opera, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj. 
Jeżeli używasz przeglądarki Safari, to ustawienia dotyczące cookies możesz zmienić tutaj. 
Jeżeli używasz przeglądarki Google Chrome, to ustawienia dotyczące cookies możesz 
zmienić tutaj. 
Jeżeli używasz przeglądarki Microsoft Internet Explorer, to ustawienia dotyczące cookies 
możesz zmienić tutaj. 
 

Komu udostępniamy twoje dane? 
 
Dodatkowo Twoje dane osobowe mogą być także udostępnione: odpowiednim organom 
państwowym na ich żądanie, ale tylko i wyłącznie na podstawie odpowiednich przepisów 
prawa. 
Nie posiadamy Lista zaufanych partnerów w odróżnieniu od innych serwisów – a tym samym 
nie wyświetlamy żadnych reklam. Twoje dane są całkowicie u nas bezpieczne. 
 
 
 
 
 

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
http://support.apple.com/kb/PH5042?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/how-to-manage-cookies-in-internet-explorer-9

