POLITYKA COOKIES
1.

Korzystanie ze strony internetowej www.pasternaklegal.pl (dalej jako „Serwis”) jest jednoznaczne
z akceptacją przez Państwo plików cookies, które umożliwiają prowadzenie witryny internetowej
Administratora.

2.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w
plikach cookies.

3.

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które
przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze
stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której
pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz
uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu – Łukasz Pasternak prowadzący działalność
gospodarcza pod firmą Łukasz Pasternak Kancelaria Adwokacka – NIP: 1251620309.

5.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu poprawienia funkcjonalności serwisu (tworzenia statystyk,
które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają z serwisu, co umożliwia
ulepszanie jej struktury) oraz utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której
Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła, także
konfiguracji serwisu; rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio
wyświetlenia strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb; zapamiętania historii
odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści; uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i
zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie; poprawnej konfiguracji wybranych funkcji
serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie
bezpieczeństwa i niezawodności; optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług; analiz i
badań oglądalności; prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę, analiza i badania
witryny, poprawność działania oraz utrzymanie witryny - marketingu i reklamy - zabezpieczenia np.
wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania - niezbędnych do działania
serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania;

6.

W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies)
oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są
w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub
wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w
urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu
ich usunięcia przez Użytkownika.

7.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka
internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym
Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących
plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować
automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich
każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o

możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania
(przeglądarki internetowej).
8.

Ograniczenia stosowania plików cookies w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre
funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu.

9.

Administrator może wykorzystywać pliki cookies w celach:

•

konfiguracji serwisu;

•

rozpoznania urządzenia użytkownika serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony
internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

•

zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści;

•

uwierzytelnianie użytkownika w serwisie i zapewnienia utrzymania sesji użytkownika w serwisie

•

poprawnej konfiguracji wybranych funkcji serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację
autentyczności sesji przeglądarki – zapewnienie bezpieczeństwa i niezawodności;

•

optymalizacji i zwiększenia wydajności świadczonych usług;

•

analiz i badań oglądalności;

•

prowadzenia statystyki użytkowników odwiedzających witrynę,

•

analiza i badania witryny,

•

poprawność działania oraz utrzymanie witryny

•

marketingu i reklamy

•

zabezpieczenia np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania

•

niezbędnych do działania serwisu np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług
wymagających uwierzytelniania

"Cookies" stosowane przez partnerów operatora strony internetowej podlegają ich własnej polityce prywatności.
Usuwanie/włączanie/blokowanie plików cookies w przeglądarce internetowej
Poziom ochrony przed cookies można ustawić w swojej przeglądarce internetowej – aż do całkowitego
blokowania plików cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może spowodować
utrudnienia lub brak działania niektórych funkcji strony. W najpopularniejszych przeglądarkach istnieje m.in.
możliwość:
•
zaakceptowania obsługi cookies, co umożliwia pełne skorzystanie z opcji oferowanych przez strony
internetowe,
•

zarządzania plikami cookies wybranych pojedynczych witryn,

•
określania ustawień dla różnych rodzai plików cookie, między innymi akceptowania plików stałych
jako sesyjnych,
•

usuwania lub blokowania cookies.

Ponadto informujemy, że istnieje możliwość własnoręcznej konfiguracji ciasteczek w poszczególnych
przeglądarkach. Ciasteczka można ograniczyć lub całkowicie zablokować.

Odwiedzając nasz serwis pasternaklegal.pl dane o użytkowniku, mogą być przez niego udostępniane na dwa
sposoby: biernie i aktywnie.
Dane zbierane biernie to informacje automatycznie zapisywane przez serwis: anonimowe informacje dotyczące
czasu wizyty Użytkownika, adres IP, adres URL, rodzaj przeglądarki (tzw. logi systemowe), liczba odwiedzin,
dane urządzenia, język przeglądarki, typ systemu operacyjnego, lokalizacja.
Gromadzone automatycznie dane są analizowane w celu statystycznym. Zebrane w wyżej opisany sposób dane
przechowywane są jedynie w celu pomocniczym dla administrowania Serwisem, umożliwiając sprawne jego
funkcjonowanie i stosowanie rozwiązań przyjaznych dla Użytkownika. Zapewniamy, iż informacje te nie są
ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania Serwisem.
Dane gromadzone przez serwis pasternakelgal.pl to również dane przekazywane przez Użytkownika aktywnie.
W celu skorzystania z konsultacji Użytkownik może jednorazowo, bez konieczności uprzedniej rejestracji i
logowania, uzupełnić formularz kontaktowy poprzez jego wypełnienie podając dane imię, nazwisko, adres
mailowy, nazwę firmy, numer telefonu. Dane przetwarzane będą przez czas niezbędny, w każdym zaś razie nie
dłużej niż do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez Użytkownika.
Serwis pasternaklegal.pl umożliwia kontakt z właściwymi działami Administratora za pomocą formularza
kontaktowego lub telefonu. Kontaktując się w jeden z ww. sposobów podajesz adres e–mail i/lub numer telefonu
oraz imię. Dane te wykorzystywane są tylko i wyłącznie w celu kontaktowym tj. sporządzeniu odpowiedzi na
pytanie zadane przez Użytkownika. Dane kontaktowe wykorzystywane są również w celu przekazywania
informacji handlowych i marketingowych oraz informacji prawnych w ramach nieodpłatne subskrybcji.
Serwis umożliwia zapisanie się do newslettera poprzez kliknięcie opcji „zapisz się”. Użytkownik, zapisując się
do newslettera, podaje dane takie jak: adres e – mail, imię. Powyższe dane wykorzystane są jedynie w celu
wysłania Użytkownika naszego biuletynu lub newslettera.
Użytkownik w każdym czasie ma prawo wglądu do przetwarzanych przez Administratora danych, prawo
żądania ich zmiany, a także ich usunięcia. W tym celu należy przesłać wniosek na adres biuro@pasternaklegal.pl
Użytkownik w każdym czasie może zrezygnować newslettera lub subskrypcji. Może to zrobić samodzielnie
poprzez opcję „Wypisz się z newslettera” dostępną w każdej wiadomości wysłanej przez Serwis w ramach
Newslettera.
Poprzez zaznaczenie opcji w formularzu kontaktowym „Proszę o kontakt”, „Wyślij”, „sprawdź” lub też
zaznaczenie opcji w formularzu newslettera „Zapisz się”,

(Wyrażasz zgodę na otrzymywanie informacji

handlowych środkami komunikacji elektronicznej wysyłanymi przez www.pasternaklegal.pl oraz na
wykorzystanie komunikacji email lub telefonicznej w celach marketingowych), dane osobowe Użytkownika
będą przetwarzane przez Administratora również w celu przekazywania informacji o ofercie i dostarczania
nieodpłatnie newsletterów zawierających informacje o ofercie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Informujemy, że w serwisie pasternaklegal.pl mogą znajdować się odesłania – linki umożliwiające w przypadku
ich kliknięcia dotarcie do innych stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Administrator
niniejszego portalu nie ma wpływu na prowadzoną przez tych administratorów politykę prywatności, ani
politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Dlatego też apelujemy o
zapoznanie się przez Użytkownika z polityką prywatności tych serwisów i wykorzystywania plików cookies.
Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i wykorzystywane mogą być
również przez współpracujących z operatorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów. Dane osobowe

Użytkowników w związku z przechowywaniem plików cookies mogą być profilowane (na podst. Art. 4 pkt. 4
RODO).
Pliki cookies wykorzystywane przez Stronę gromadzą informacje o Użytkownikach. Informacje takie
gromadzone są wyłącznie w celach zapewnienia prawidłowego działania Strony oraz w celach analitycznych,
statystycznych i marketingowych, a także w celu dopasowania informacji do Użytkownika.
Szczegółowe informacje na temat wykorzystywanych przez Stronę technologii kontrolujących ruch
oraz plików cookies
Używane pliki cookies
i inne technologie

Cel

Jak długo plik cookies
Szczegóły dotyczące plików
pozostaje na urządzeniu? cookies oraz innych technologii

Analizy ruchu

Dostarczenie anonimowych, zagregowanych
informacji na temat źródeł, czasu i przebiegu
wizyt Użytkowników na Stronie

Stałe, sesyjne

Funkcjonalność: media
społecznościowe /
dzielenie się
informacjami

Pomoc w łatwiejszym otrzymywaniu dostępu
do sieci społecznościowych
i społecznościowych narzędzi internetowych.
Ponadto, umożliwienie łączenia natywnych
mechanizmów autoryzacji Użytkownika
na Stronie z analogicznymi mechanizmami
udostępnianymi przez serwisy
społecznościowe (współdzielenie sesji).

Google Analitycs: Po więcej
informacji o Google Analytics
kliknij tutaj.
LinkedIn: Po więcej informacji
na temat LinkedIn kliknij tutaj.

Stałe, sesyjne

Facebook: Po więcej informacji
na temat Facebook Connect
kliknij tutaj i po więcej informacji
na temat Facebook Social Plug-In
kliknij tutaj.

Czy jest to konieczne?
Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Należy jednak
podkreślić, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa,
utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w skrajnych przypadkach, może uniemożliwić
korzystanie ze Strony.
W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową,
której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami:
a) Firefox;
b) Chrome;
c) Internet Explorer;
d) Microsoft Edge;
e) Opera;
f) Safari.
Urządzenia mobilne:
a) Android
b) Safari (iOS)
c) Windows Phone

