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Polityka prywatności i cookies 

Autonomia Consulting  Lucyna Ławniczak 
 
Dzień dobry! 
Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje 
ręce dokument, gdzie w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania 
plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem stron internetowych: https://lawniczak.org 
i https://www.autonomia-consulting.pl/  oraz działających ze wskazanymi podstron. 
Ochrona informacji dotyczących osób zgłaszających uczestników na usługi rozwojowe oraz osób zapisujących się i/lub 
korzystających z usług rozwojowych jest dla nas sprawą najwyższej wagi, w związku z tym dokładamy najwyższych starań, 
abyście czuli się bezpiecznie powierzając nam swoje dane osobowe przy korzystaniu z naszych usług.  
Niniejsza polityka prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania przez nas Waszych danych osobowych, 
przysługujące Wam prawa i nasze obowiązki jako administratora danych. 
Stosujemy środki techniczne i rozwiązania organizacyjne zapewniające wysoki poziom ochrony przetwarzanych danych 
osobowych i zabezpieczenia ich przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Informacja formalna na początek – administratorem strony jest Lucyna Ławniczak, prowadząca działalność 
gospodarczą Lucyna Ławniczak Autonomia Consulting pod adresem ul. Lęborska 60, 60-454 Poznań; NIP: 9720313281.  

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został 
podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych dla Ciebie informacji. 

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 
# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy? 
# 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe? 
# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne? 
# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 
# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 
# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych? 
# 9: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzję na podstawie Twoich 
danych osobowych? 
# 10: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 
# 11: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są? 
# 12: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies? 
# 13: Czy możesz wyłączyć pliki cookies? 
# 14: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych? 
# 15: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane? 
# 16: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach mojej strony? 
# 17: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy? 
§ 18: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością? 
# 19: Czym są logi serwera? 
# 20: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć? 
W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, 
wysyłając wiadomość na adres biuro@autonomia-consulting.pl 
 
# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 
 
Administratorem Twoich danych osobowych jest Lucyna Ławniczak prowadzący działalność gospodarczą pod adresem ul. 
Lęborska 60, 60-454 Poznań; NIP 9720313281. 
Autonomia Consulting przetwarza dane osobowe osób zainteresowanych usługami firmy poprzez kontakt mailowy lub 
telefoniczny. Oznacza to, że dane te są potrzebne w szczególności do: 

 zarejestrowania się na usługę rozwojową 
 zawarcia umowy 
 dokonania rozliczeń 
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 dostarczenia zamówionej usługi rozwojowej  
 
Jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od Autonomia Consulting przetwarzamy Twoje dane w celu 
przesyłania Ci informacji handlowych o aktualnych usługach rozwojowych i nowościach. 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich danych osobowych? 

Wszelkie zgłoszenia, czy żądania dotyczące danych osobowych możesz zgłaszać do nas w wybrany przez siebie sposób: 

 Wiadomości e-mail na adres: biuro@autonomia-consulting.pl  
 Telefonicznie: 607 613 009, 515 020 887, 517 988 157 
 Listownie na adres: Autonomia Consulting Lucyna Ławniczak, ul. Lęborska 60, 60-454 Poznań 

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy? 

Podanie danych jest zawsze dobrowolne. Przetwarzamy Twoje dane w minimalnym zakresie, który jest niezbędny 
do realizacji jednego lub większej liczby celów. Nie wykraczamy poza zakres danych, który jest określony w danym 
formularzu lub umowie biznesowej z firmą delegującą Cię do udziału w usłudze rozwojowej. 
W zależności od rodzaju kontaktu i charakteru współpracy możemy zbierać następujące dane: 

 Twoje imię i nazwisko, firmę z którą jesteś powiązany/a oraz Twoje stanowisko; 
 Twoje informacje kontaktowe, takie jak nazwę i adres Twojej firmy lub firmy, którą reprezentujesz, numery 

telefonów i adresy email, które nam podasz; 
 Twój udział w naszych wydarzeniach takich jak szkolenia, eventy, coachingi, konferencje itp.; 
 Naszą komunikację z Tobą; 
 Dane uczestnika usługi rozwojowej: imię i nazwisko, stanowisko, adres e-mail, telefon (jeśli dotyczy) 
 Dane do faktury: 

 nazwę firmy, NIP, adres firmy (w przypadku żądania wystawienia faktury zgłoszonego przez 
przedsiębiorcę) 

 PESEL lub NIP, adres zamieszkania (w przypadku wystawienia faktury dla osoby fizycznej) 

# 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

W większości przypadków sam mi je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy: 
 zapisujesz się do newslettera (podajesz swój adres e-mail na stronie zapisu), 
 kontaktujesz się ze mną (np. na adres biuro@autonomia-consulting.pl) 

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystam: 
 mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą Twój adres IP, 
 mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Twojej aktywności w odniesieniu do 

treści przesyłanych Ci w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki, 
 Evenea Followup gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzystasz z mojej strony. 

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne? 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi 
procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych 
osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, przyglądamy się stosowanym procedurom, 
wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy 
do Twojej dyspozycji pod adresem:  biuro@autonomia-consulting.pl 

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Tych celów jest więcej niż jeden. Poniżej znajduje się ich lista z opisem oraz odpowiednie podstawy prawne 
przetwarzania.  



3 
 

 
 

Twoje dane mogą być przetwarzane w następujących celach i w zależności od charakteru naszej relacji lub usług, z których 
będziesz korzystać, korzystasz lub skorzystałeś: 

 realizacja i zarządzanie kontaktami z firmą, z którą jesteś powiązany/a; 
 wykonanie umowy lub działania podjęte przed zawarciem umowy, jeżeli np. korzystasz lub zamierzasz skorzystać 

z naszych usług rozwojowych; 
 zapewnienie zgodności ze wszystkimi obowiązkami prawnymi np. by spełnić wymogi ustawy o rachunkowości 

lub ustaw podatkowych; 
 działania analityczne i statystyczne, prowadzone w celu uzyskania informacji dotyczących naszych produktów. 

Działania te podejmowane są w oparciu o zagregowane dane nie pozwalające na identyfikację poszczególnych 
osób - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 

 zarządzanie naszymi relacjami; 
 komunikacja z Tobą; obsługa korespondencji – art. 6 ust. 1 lit. f RODO; 
 przesyłanie newsletterów o naszych produktach i usługach (informacji handlowych), jeżeli wyraziłeś taką wolę i 

udzieliłeś nam zgody - art. 6 ust. 1 lit. a RODO; 
 obrona przed roszczeniami i dochodzenie roszczeń; 
 rozpatrywanie reklamacji; 
 zapewnienie bezpieczeństwa w tym wykrywania i zwalczania nadużyć; 
 prowadzenia marketingu produktów i usług własnych - art. 6 ust. 1 lit. a RODO. 

Podstawa prawna przetwarzania 
Dokładamy wszelkich starań by chronić zbierane przez nas dane osobowe zgodnie z przepisami krajowymi 
oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119/1) – zwane 
„RODO”.  
Twoje dane osobowe przetwarzamy za Twoją zgodą, wyrażoną w chwili wysłania zapytania lub po kontakcie 
telefonicznym nt. oferty usługi rozwojowej. 
Wyrażenie zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych jest całkowicie dobrowolne jednak brak zgody 
uniemożliwia zapisanie się na usługę rozwojową oraz skorzystanie z niej. 
Informacje Handlowe – Newsletter 
Masz możliwość subskrybowania naszego newslettera, poprzez podanie adresu e-mail i wyrażenie zgody na 
przetwarzanie twoich danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych drogą elektroniczną. Poprzez 
newsletter informujemy Cię o naszych usługach rozwojowych (na przykład nowościach, promocjach). Możesz w każdym 
czasie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając w link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając 
wiadomość e-mail na adres: biuro@autonomia-consulting.pl  
Plugin Facebooka 
Nasza strona zawiera plugin do serwisu społecznościowego Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, 
California, 94025, USA). Plugin Facebooka na naszej stronie jest oznaczony logo Facebook. Plugin ten bezpośrednio 
połączy Was z naszym profilem na serwerze Facebooka. Facebook może wówczas uzyskać informacje, że odwiedzaliście 
naszą stronę ze swojego adresu IP. Jeżeli odwiedzacie naszą stronę będąc zalogowanymi na swój profil na Facebooku, 
Facebook zarejestruje informację o wizycie. Nawet jeżeli nie jesteście zalogowani Facebook jest w stanie pozyskiwać 
informacje o adresie IP. 
Pragniemy podkreślić, że Facebook nie przekazuje nam informacji o gromadzonych danych i sposobie ich wykorzystania. 
Cel i zakres danych gromadzonych przez Facebook nie są nam znane. W celu uzyskania dodatkowych informacji 
dotyczących prywatności na portalu Facebook proponujemy kontakt bezpośrednio z Facebookiem lub zapoznanie się z 
polityką prywatności portalu pod adresem:    https://www.facebook.com/about/privacy/.  
Jeżeli nie życzycie sobie, aby Facebook mógł pozyskiwać informacje dotyczące Waszych wizyt na naszych stronach, 
doradzamy wcześniejsze wylogowanie się z Waszego konta na Facebooku. 

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 

Twoje dane osobowe przechowujemy do 5 lat lub do czasu zgłoszenia przez Ciebie chęci usunięcia Twoich danych. 
Usunięcie zgody może nastąpić na Twoje żądanie, ale również w przypadku wycofania przez Ciebie zgody na 
przetwarzanie Twoich danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania Twoich danych osobowych bądź zażądania przez 
Ciebie ich usunięcia. 
W naszych systemach pozostaną jedynie informacje archiwalne o zawartych przez Ciebie transakcjach, których 
przechowywanie związane jest w związku z obowiązującymi nas przepisami prawa. Jeśli zapisałeś się na newsletter 
będziemy tak długo przetwarzać Twoje dane, aż sam zrezygnujesz z otrzymywania korespondencji. 
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# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych? 

Autonomia Consulting może powierzać przetwarzanie danych osobowych pracownikom pracującym dla Autonomia 
Consulting, w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi rozwojowej, to jest: 

 trenerowi (w celu przygotowania i realizacji usługi rozwojowej),  
 obsłudze administracyjnej (w celu przygotowania listy obecności, certyfikatów, np. w Bazie BUR zmianie 

statusów uczestników),  
 obsłudze księgowej (w celu wystawienia faktury i dokonania rozliczeń podatkowych)  
 przekazywania informacji handlowych pochodzących od Autonomia Consulting (dotyczy Użytkowników, którzy 

wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji handlowych).  
 hostingodawcy, który przechowuje dane na serwerze, 
 dostawcy usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Twoje 

dane osobowe, 
 dostawcy systemu mailingowego, w którym przechowywane są Twoje dane, jeżeli jesteś subskrybentem 

newslettera, 
 podmiotowi świadczącemu usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli 

prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe. 

Dane osobowe Użytkowników, poza celami wskazanymi w niniejszej Polityce Prywatności nie będą w żaden sposób 
udostępniane osobom trzecim, w tym w szczególności nie będą przekazywane innym podmiotom, w celu przesyłania 
materiałów marketingowych przez osoby trzecie. Państwa dane osobowe przetwarzane są w siedzibie Administratora. 
Dane osobowe nie są przekazywane do krajów znajdujących się poza Unią Europejską. W razie przekazania danych 
osobowych do państw trzecich znajdujących się poza UE Administrator zastosuje odpowiednie instrumenty mające na 
celu zapewnienie bezpieczeństwa Państwa danych osobowych. 

# 9: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób zautomatyzowany decyzję na podstawie Twoich 
danych osobowych? 

Nie podejmuję wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym 
profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. 
Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w 
ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie 
różnicują Twojej sytuacji jako potencjalnego klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp. 
Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze 
działania podjęte przez Ciebie w ramach mojej strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. 
Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystamy nie mamy dostępu 
do informacji, które pozwalałyby na Twoją identyfikację. Informacje, o których tutaj mówimy, to w szczególności: 

 informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której korzystasz, 
 przeglądane postronny, 
 czas spędzony na stronie, 
 przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami, 
 źródło, z którego przechodzisz do mojej strony, 
 przedział wieku, w którym się znajdujesz, 
 Twoja płeć, 
 Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości, 
 Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci. 

Informacji wskazanych powyżej nie zestawiamy z Twoimi danymi osobowymi, które znajdują się w naszych bazach. 
Informacje te mają charakter anonimowy i nie pozwalają nam na Twoją identyfikację. Informacje te przechowywane są 
na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie. 

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem przez nas twoich danych osobowych przysługują ci następujące prawa: 
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 W każdej chwili możesz wycofać swoją zgodę - bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego 
przez Ciebie celu przetwarzania np. wycofanie zgody na otrzymywanie informacji handlowych ale też może 
dotyczyć wszystkich celów przetwarzania. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. 

 W każdej chwili możesz żądać abyśmy usunęli twoje dane – bez podawania przyczyny. Żądanie usunięcia danych 
nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności. Usunięcie danych oznacza, że twoje dane nie będą przez nas 
przetwarzane. 

 W każdej chwili możesz wyrazić sprzeciw przeciwko przetwarzaniu twoich danych zarówno w całości jak i we 
wskazanym przez ciebie celu. Sprzeciw nie wpłynie na już dokonane czynności. Wniesienie sprzeciwu spowoduje 
usunięcie danych co oznacza, że twoje dane nie będą przez nas przetwarzane. 

 Możesz zażądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie twoich danych osobowych czy to przez określony czas czy w 
określonym zakresie – postąpimy zgodnie z twoją decyzją. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane 
czynności. 

 W każdej chwili możesz zażądać abyśmy poprawili bądź sprostowali twoje dane osobowe, wysyłając maila na 
adres: biuro@autonomia-consulting.pl. 

 W każdej chwili możesz zażądać od nas informacji o zakresie przetwarzania przez nas twoich danych osobowych. 
 W każdej chwili masz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych do innego administratora- w przypadku 

danych przetwarzanych na gruncie umowy i zgody. 
 W każdej chwili masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych 
Mamy obowiązek poinformować cię nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań o podjętych przez 
nas działaniach. 

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są? 

Serwis używa plików „cookies". Cookies są małymi plikami umożliwiającymi urządzeniom używanym do przeglądania sieci 
Internet (np. komputer, smartfon, etc) zapamiętywanie specyficznych informacji dotyczących używanego urządzenia. 
Informacje zarejestrowane w plikach cookie są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu 
dostosowania naszych serwisów do Waszych indywidualnych potrzeb. Ustawienia dotyczące cookies możecie zmienić w 
swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci 
urządzenia. Zmiana ustawień dotyczących plików cookies może ograniczyć funkcjonalność Serwisu. 

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies? 

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, za wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do 
prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. 
W zakresie Twojej zgody na pliki cookies przyjmuję wariant, zgodnie z którym taką zgodę wyrażasz poprzez ustawienia 
swojej przeglądarki internetowej lub dodatkowego oprogramowania wspierającego zarządzanie plikami cookies. 
Przyjmujemy, że godzisz się na wszystkie pliki cookies przez nas stosowane, które nie są blokowane przez Twoją 
przeglądarkę lub dodatkowe oprogramowanie, z którego korzystasz. 
Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych 
na naszej stronie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszej strony, jak również z wielu innych stron 
internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, 
przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na naszej stronie mogą być dla Ciebie niedostępne. 

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies? 

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować 
wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz 
również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. 
Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie 
chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. 
Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu. 

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych? 
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Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów 
strony. W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o zdefiniowanych przez Ciebie ustawieniach 
cookies dokonanych z poziomu mechanizmu do zarządzania plikami cookies. 

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane? 

W ramach naszej strony mogą funkcjonować następujące pliki cookies podmiotów trzecich: 

 Evenea Followup   
Evenea Followup w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej strony.   

# 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy? 

Nie − obecnie nie korzystamy z takich narzędzi. W przypadku zmian − zaktualizujemy ten punkt. 

# 19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością? 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych 
narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te 
informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością. 

 ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej, 
 wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery, 
 dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies, 
 tryb incognito w przeglądarce internetowej, 
 ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com, 
 Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout, 
 Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings, 

# 20: Czym są logi serwera? 

Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde 
zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 
Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, 
z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są 
wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. 
Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest 
ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć? 

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą 
prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej 
idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub 
po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do mas na adres: biuro@autonomia-consulting.pl 
 
 
 


