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POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU RISKADAR 
 
§ 1. Cel i zakres stosowania Polityki Prywatności 

 
1.1 Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w celu opisania, jakie rodzaje danych (w tym danych 

osobowych) użytkowników będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane w związku z korzystaniem 
z Serwisu RiskRadar oraz w jakich celach będzie to realizowane. 
 

1.2 W zakresie, w jakim przetwarzane będą dane osobowe użytkowników korzystających z Serwisu RiskRadar, 
administratorem tych danych będzie Kaczmarski Group sp. j., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław 
(dalej: „Kaczmarski Group”). 
 

1.3 Niniejsza Polityka Prywatności również określa zasady zbierania i przetwarzania informacji 
o wykorzystywanych przez Kaczmarski Group plikach cookies, które mogą pośrednio identyfikować 
konkretnego użytkownikowi strony internetowej. Zasady wykorzystania plików cookies zostały opisane w § 9 
Polityki Prywatności. 
 

1.4 Dane osobowe użytkowników są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 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 (dalej: 
„RODO”). 
 

1.5 Kaczmarski Group podejmuje działania, aby chronić dane osobowe użytkowników przed nieautoryzowanym 
dostępem, wykorzystaniem lub ich ujawnieniem. Kaczmarski Group korzysta ze środków technicznych 
i procedur (takich jak procedury kontroli dostępu, zapory sieciowe i zabezpieczenia fizyczne) w celu ochrony 
systemów i danych użytkowników, w tym danych użytkowników.  

 
1.6 Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 20.06.2022 roku. 

 
§ 2. Dane przetwarzane 

 
2.1 W trakcie korzystania z Serwisu RiskRadar Kaczmarski Group przetwarza następujące dane osobowe: 

1) imię, 
2) nazwisko, 
3) adres e-mail, 
4) numer telefonu, 
5) nazwa firmy.  

 
§ 3. Cele przetwarzania danych osobowych 

 
3.1 Podstawy przetwarzania danych osobowych przez Kaczmarski Group zależą od celu, w jakim dochodzi do 

przetwarzania danych osobowych użytkowników: 
 

Cel przetwarzania Podstawa przetwarzania 

Świadczenie usług Serwisu RiskRadar. 

Przetwarzanie danych niezbędne do realizacji usług 
(art. 6 ust. 1 lit. b RODO) – gdy użytkownik jest stroną 
umowy z Kaczmarski Group. 
Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
– gdy użytkownik jest przedstawicielem, pracownikiem 
lub współpracownikiem strony umowy, na rzecz 
którego świadczona jest usługa Serwisu RiskRadar. 

Prowadzenie analiz i statystyk, w 
szczególności w celu ułatwienia korzystania 
oraz rozwoju Serwisu RiskRadar. 

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Zarządzanie systemami koniecznymi do 
świadczenia usług, w tym zapewnienie ich 
bezpieczeństwa. 

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). 

Realizacja obowiązków prawnych Kaczmarski 
Group (np. obowiązki podatkowe). 

Wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na 
Kaczmarski Group (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) 

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed 
roszczeniami. 

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Rozpatrywanie reklamacji oraz udzielanie 
odpowiedzi na korespondencję. 

Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 

Promowanie usług. Prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) 
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3.2 W przypadku, gdy dojdzie do zmiany celu, w jakim Kaczmarski Group przetwarza dane osobowe na potrzeby 

korzystania z Serwisu RiskRadar, użytkownik zostanie powiadomiony o tym celu przed rozpoczęciem 
przetwarzania danych osobowych w nowym zakresie. 
 

§ 4. Podmioty przetwarzające dane osobowe 
 

4.1 Dane osobowe użytkowników mogą zostać przekazane następującym podmiotom. 
 

Podmiot Przekazywane dane osobowe 

Kaczmarski Inkasso Małgorzata Kaczmarski, ul. 
Danuty Siedzikówny 12, 51-214 Wrocław 

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

ITMAGINATION Sp. z o.o., ul. Chmielna 85/87, 
00-805 Warszawa 

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

Microsoft Ireland Operations Limited, One 
Microsoft Place, South County Business Park, 
Leopardstown, Dublin 18, D18 P521 

imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. 

 
4.2 Dane osobowe mogą zostać przekazane także organom publicznym, jeśli wymaga tego prawo. 

 
§ 5. Transfer danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

 
5.1 Kaczmarski Group co do zasady nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy 

(EOG).  
 

5.2 Jeśli niektóre podmioty, którym przekazywane będą dane osobowe, mają siedzibę poza terytorium EOG, 
Kaczmarski Group dołoży starań, aby przekazywanie danych osobowe było zgodne z wymogami prawa, m.in. 
poprzez zastosowanie standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską. 
 

§ 6. Okres przechowywania danych osobowych 
 

6.1 Dane osobowe użytkowników przechowywane są przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania 
opisanych powyżej. Dane osobowe zostaną usunięte, gdy przestaną być potrzebne do realizacji tych celów. 
 

6.2 Dane osobowe użytkowników są przechowywane w szczególności: 
1) w celu świadczenia usług Serwisu RiskRadar do czasu zakończenia świadczenia usług, a następnie 

przez okres niezbędny do skutecznego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, nie dłużej niż 6 lat; 
2) w sytuacji, gdy na Kaczmarski Group nałożone są z mocy ustawy określone obowiązki (np. obowiązki 

podatkowe) – do czasu realizacji tych obowiązków; 
3) w przypadku, gdy dane są przetwarzana na podstawie zgody – nie dłużej niż do czasu jej cofnięcia; 
4) w przypadku przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu – do momentu, gdy dane przestaną 

być niezbędne do realizacji tego interesu lub nie dłużej niż do skutecznego zgłoszenia sprzeciwu. 
 

§ 7. Prawa użytkowników, których dane osobowe dotyczą 
 

7.1 Użytkownikowi przysługują następujące prawa: 
1) prawo dostępu do jego danych osobowych (w tym otrzymania kopii tych danych); 
2) prawo sprostowania danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe; 
3) prawo wniesienia sprzeciwu wobec sposobu przetwarzania danych osobowych – w sytuacji 

przetwarzania tych danych na podstawie uzasadnionego interesu; 
4) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych – w sytuacji, gdy Kaczmarski Group 

przetwarza te dane na podstawie uzyskanej od użytkownika zgody; 
5) prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych – m.in. w sytuacji, gdy: 

i) użytkownik wnosi o sprostowanie tych danych – na czas weryfikacji poprawności przetwarzanych 
danych; 

ii) użytkownik wnosi sprzeciw wobec przetwarzania tych danych – na czas weryfikacji zasadności 
sprzeciwu. 

6) prawo przeniesienia danych osobowych do wyznaczonego podmiotu zewnętrznego, jeśli jest to 
techniczne możliwe; 

7) prawo usunięcia danych osobowych – m.in. w sytuacji, gdy dane użytkownika nie są już niezbędne do 
realizacji celów, dla których są przetwarzane; 

8) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych 
Osobowych. 
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§ 8. Kontakt z Kaczmarski Group 
 

8.1 Użytkownik może się skontaktować z Kaczmarski Group w zakresie gromadzenia, przetwarzania 
i wykorzystywania danych (w tym danych osobowych) użytkowników w związku z korzystaniem z Serwisu 
RiskRadar w następujący sposób: 
1) przez e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl; 
2) kontaktując się listownie: na adres: Kaczmarski Group sp.j., ul. Danuty Siedzikówny 12, 51-214 

Wrocław. 
 

8.2 Kaczmarski Group wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym użytkownik może się kontaktować 
w sprawach związanych z przetwarzaniem jego danych przez Kaczmarski Group. Kontakt z inspektorem 
ochrony danych możliwy jest poprzez adres e-mail: iod@kaczmarskigroup.pl. 
 

§ 9. Polityka plików cookies 
 

9.1 Kaczmarski Group w ramach świadczenia usługi Serwisu RiskRadar używa plików cookie, czyli plików 
tekstowych przeznaczonych do korzystania z danej strony internetowej przechowywane w urządzeniach osób 
z niej korzystających. Zbierane pliki cookies obejmują m.in. następujące dane użytkownika: adres IP, typ 
wykorzystywanej przeglądarki internetowej, rodzaj systemu operacyjnego czy informacji o czasie i dacie 
korzystania z usług. 
 

9.2 Kaczmarski Group zbiera dane z plików cookies w celu monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób 
użytkownicy korzystają ze stron, aby usprawniać ich funkcjonowanie, zapewniając ich bardziej efektywne 
działanie. 
 

9.3 Korzystanie przez Kaczmarski Group z plików cookies wymaga zgody użytkownika, która może być wyrażona 
m.in. przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej. Odpowiednie ustawienie przeglądarki 
internetowej umożliwiającego przetwarzanie plików cookies przez Kaczmarski Group należy rozumieć jako 
zgodę użytkownika na takie działanie. Użytkownik, który nie zgadza się na automatyczne akceptowanie 
wykorzystania przez Kaczmarski Group plików cookies, powinien dokonać właściwej konfiguracji przeglądarki 
internetowej w celu zablokowania takiego działania. Zasady obsługi plików cookies dostępne są 
w ustawieniach przeglądarki internetowej, z której korzysta użytkownik. 
 

9.4 Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że akceptacja plików cookies może być wymagana w celu prawidłowego 
korzystania ze strony internetowej, a ograniczenie ich stosowania może wpłynąć na dostępność funkcji 
dostępnych na stronie internetowej, w tym zablokować możliwość ich prawidłowego użytkowania. 
 

9.5 Kaczmarski Group wykorzystuje następujące rodzaje plików cookies: 
1) niezbędne pliki cookies – umożliwiające użytkownikowi na prawidłowe korzystanie z Serwisu 

RiskRadar; 
2) funkcjonalne pliki cookies – związane z poprawą funkcjonalności strony internetowej, z której korzysta 

użytkownik, wykorzystywane w celu dostosowania jej zawartości do potrzeb konkretnego użytkownika 
oraz optymalizacji korzystania ze strony internetowej; 

3) statystyczne pliki cookies – związane ze zbieraniem informacji o sposobie korzystania ze stron 
internetowych serwisu w celach statystycznych i analitycznych. 

 
9.6 Kaczmarski Group wykorzystuje stałe i sesyjne pliki cookies: 

1) stałe pliki cookies – pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika przez czas określany 
w parametrach pliku cookies – osoba korzystająca ze stron internetowych dysponuje możliwością ich 
ręcznego usunięcia. 

2) sesyjne pliki cookies – pliki przechowywane na urządzeniu użytkownika do czasu wyłączenia 
przeglądarki internetowej lub wylogowania ze strony internetowej. 

 
9.7 Użytkownik może w każdej chwili wyłączyć lub przywrócić opcje gromadzenia plików cookies poprzez zmianę 

ustawień w przeglądarce internetowej. Więcej informacji na ten temat użytkownik znajdzie na stronach 
internetowych konkretnych przeglądarek internetowych. 
 

9.8 Kaczmarski Group korzysta również z zewnętrznych plików cookies w ramach wykorzystywanego narzędzia 
Google Analytics w celach statystycznych i analitycznych w celu optymalizacji Serwisu RiskRadar. 
Gromadzenie przez Google Analytics informacji o korzystaniu z Serwisu RiskRadar odbywa się 
automatycznie. Użytkownik, jeśli nie wyraża zgody na rejestrowanie zewnętrznych plików cookies Google 
Analytics i przetwarzanie tych danych, może tego dokonać, instalując wtyczkę do przeglądarki internetowej 
znajdującą się pod adresem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.  
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9.9 Szczegóły związane z przetwarzaniem danych przez Google Analytics znajdują się pod adresem: 
https://support.google.com/analytics/answer/6004245. 
 

§ 10. Zmiany Polityki Prywatności 
 

10.1 Kaczmarski Group regularnie dokonuje przeglądu i, jeśli to konieczne, aktualizacji niniejszej Polityki 
Prywatności w związku ze zmianami wynikających z przepisów prawa oraz nowymi działaniami 
podejmowanymi przez Kaczmarski Group, jeśli dotyczą one danych osobowych użytkownika. 

 


