
Załącznik nr 2  

Ochrona danych osobowych – Polityka Prywatności. 
 

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Heller 

Consult Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-613) przy ul. Chałubińskiego 8. Dane te 

są wykorzystywane zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych, w tym 

ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) w następujących celach: 

• realizacja umowy i dostarczenie zamówienia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – 

wykorzystywane jest imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres 

zamieszkania lub siedziby; podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne 

dla realizacji umowy i dostarczenia zamówienia; 

• rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – wykorzystywane 

jest imię, nazwisko oraz dane kontaktowe (adres e-mail lub adres 

korespondencyjny); podanie tych danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla 

rozpatrzenia reklamacji; 

• informowania o dostępnych poradach, nowościach, promocjach e-mailowo lub 

telefonicznie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) – za zgodą osoby zainteresowanej 

wykorzystywany jest adres e-mail lub numer telefonu; podanie tych danych jest 

dobrowolne, a rezygnacja możliwa w każdej chwili poprzez wysłanie 

zawiadomienia na adres contact@anonymazing.com. 

 

Dane osobowe: 

• wykorzystywane do realizacji umowy i dostarczenia zamówienia - będą 

przechowywane przez okres niezbędny do zrealizowania zamówienia 

i ewentualnych roszczeń z nim związanych oraz przez okres wynikający 

z przepisów o rachunkowości; 

• wykorzystywane do rozpatrzenia reklamacji – będą przechowywane przez okres 

niezbędny dla rozpatrzenia reklamacji; 

• wykorzystywane do informowania o ofercie Heller Consult sp. z o.o. - będą 

przechowywane do momentu wycofania zgody osoby zainteresowanej. 

Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów 

marketingowych. Dane osobowe użytkowników są przekazywane osobom trzecim 

jedynie wówczas, gdy jest to dozwolone przepisami, łącznie z celami związanymi 

z realizacją umowy lub rozliczenia lub w razie uprzedniej zgody użytkownika. 

Przykładowo w ramach obsługi zamówienia współpracujący z nami usługodawcy (np. 

przewoźnik, firma logistyczna, banki) otrzymują niezbędne dane w celu realizacji 

zamówienia i zlecenia. Przekazane w ten sposób dane usługodawcy mogą wykorzystać 

wyłącznie w celu realizacji swojego zadania. 

Każdy Klient ma prawo do złożenia w Heller Consult sp. z o.o.: 



• wniosku o dostęp do swoich danych osobowych, o ich sprostowanie, usunięcia 

lub ograniczenie przetwarzania; 

• sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych; 

 

Ponadto każdy Klient ma prawo złożenia do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych (PUODO) skargi w sytuacji stwierdzenia, że Heller Consult sp. z o.o. narusza 

przepisy dotyczące ochrony danych osobowych. 

 

Pliki cookie 

Operator Serwisu Anonymizing.com, tj. Heller Consult Spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością, niniejszym informuje, iż nie zbiera i nie przechowuje żadnych 

informacji, z wyłączeniem informacji zawartych w tzw. ,,ciasteczkach''. Pliki cookies, czyli 

,,ciasteczka" to specyficzne pliki danych cyfrowych: pliki tekstowe, które są 

zapamiętywane i przechowywane pamięci urządzenia końcowego każdego 

Użytkownika Serwisu. Mogą być one wykorzystywane podczas korzystania ze stron 

internetowych Serwisu. Pliki cookies zwyczajowo zawierają: nazwę strony internetowej, 

z której pochodzą, czas przechowywania na urządzeniu końcowym oraz unikalny 

numer seryjny. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika 

Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator 

Serwisu Anonymizing.com tj. Heller Consult Sp. z o.o., ul. Chałubińskiego 8, Warszawa. 

 

Pliki cookies wykorzystywane są między innymi w celu: 

• dostosowywania zawartości stron internetowych Serwisu do indywidualnych 

preferencji Użytkownika oraz  zoptymalizowania przeglądania stron 

internetowych; Pliki cookies pozwalają na rozpoznanie urządzenia Użytkownika 

Serwisu dostosowując wyświetlaną stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

• stworzenia bazy danych statystycznych, które pomogą zrozumieć, w jaki 

sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co wpływa na 

polepszenie ich struktury oraz zawartości; 

 

W wielu przypadkach  wybrana przeglądarka internetowa domyślnie zapisuje 

i przechowuje pliki cookies w pamięci urządzenia końcowego Użytkownika. Każdy 

Użytkownik Serwisu może dokonać w każdym momencie zmiany ustawień dotyczących 

plików cookies. Zapisane ustawienia te mogą zostać zmienione.  W tym celu należy 

zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki 

internetowej bądź po każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika 

Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies 



dostępne są w ustawieniach oprogramowania  wybranej przeglądarki 

internetowej.  Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć 

na  funkcjonalności, obsługę oraz dostępność wybranych stronach internetowych 

Serwisu. Pliki cookies przechowywane w  urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu 

mogą być również wykorzystywane przez współpracujących z operatorem Serwisu 

reklamodawców oraz  ich partnerów. 

 

Analiza internetowa 

Aby nieustannie optymalizować i udoskonalać naszą ofertę, stosujemy tak zwane 

technologie trackingowe. Wykorzystujemy do tego celu usługi Google Analytics. 

Strona internetowa wykorzystuje internetowe narzędzie do analizy statystyk serwisów 

WWW Google (Universal) Analytics firmy Google Inc. (www.google.pl). Google 

(Universal) Analytics stosuje metody umożliwiające analizę korzystania ze strony 

internetowej przez użytkownika, na przykład pliki cookie, czyli pliki tekstowe 

zapisywane na komputerze użytkownika. Wygenerowane w ten sposób informacje 

dotyczące odwiedzin na tej stronie internetowej są z reguły przekazywane do serwera 

firmy Google w USA i tam zapisywane. W razie aktywacji funkcji anonimizacji adresów 

IP na tej stronie adres IP użytkownika jest skracany przez firmę Google przed jego 

przekazaniem na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej lub innych państw 

sygnatariuszy porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko 

w wyjątkowych sytuacjach do serwera firmy Google w USA przekazywany jest pełny 

adres IP i tam skracany. Anonimizowany adres IP przesłany przez przeglądarkę 

użytkownika w ramach usługi Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi 

Google.  

  

Środki zapobiegające pozyskiwaniu danych 

Dane osobowe użytkownika są przez nas przekazywane w bezpieczny sposób przy 

użyciu szyfrowania. Dotyczy to także procesu składania zamówienia oraz logowania 

klienta. Stosujemy system kodowania TLS (Transport Layer Security) lub SSL (Secure 

Socket Layer). 

Ponadto nasze strony internetowe oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez bieżące 

działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami 

lub rozpowszechnianiem danych użytkowników przez osoby nieupoważnione. 

 

 


