Polityka Prywatności
SprawdzoneM.pl (www.sprawdzonem.pl)
I. Informacje podstawowe
Przetwarzamy dane osobowe zebrane podczas Państwa odwiedzin na Portalu, a także podczas
zamawiania Usługi za pośrednictwem Portalu, z zachowaniem poufności i zgodnie z przepisami
prawa. Ochrona danych i bezpieczeństwo informacji są częścią polityki naszej firmy.
Na Portalu używamy technologii takich jak pliki cookies. Technologie te służą do personalizowania
treści i reklam oraz analizowania ruchu na stronach. Dostęp do informacji o korzystaniu z Portalu
mają także nasi Zaufani Partnerzy, czyli podmioty, które bezpośrednio lub pośrednio zlecają działania
marketingowe. Przekazane nam dane zbieramy też celach marketingowych i reklamowych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie danych oznaczonych jako niezbędne
do świadczenia Usług na Państwa rzecz uniemożliwi ich świadczenie.
II. Zbieranie i przetwarzanie danych osobowych
Podczas Państwa odwiedzin na Portalu zapisujemy Państwa adres IP, adres strony, z której Państwo
do nas trafili, historię przeglądania na Portalach, a także datę i czas trwania Państwa wizyty.
Informacje te są przetwarzane w sposób anonimowy.
Zbieramy także dane, które pozostawiają Państwo dobrowolnie w ramach korzystania z naszych
Usług np. dane podane w formularzu złożenia zamówienia, dane do płatności, informacje związane z
Państwa zamówieniami i opróżnionymi „koszykami” oraz wszelkie inne informacje niezbędne w celu
realizacji Państwa Zamówienia. Przechowujemy je i przetwarzamy z zachowaniem odpowiednich
środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania polskiego prawa.
III. Cel przetwarzania danych osobowych
Portal wykorzystuje pozyskane od Państwa dane osobowe w celu zamawiania i realizacji Usługi,
rozpatrywania ewentualnych reklamacji i innych roszczeń wynikających z Regulaminu oraz w celach
marketingowych, jeżeli wyrażą Państwo zgodę na otrzymywanie informacji reklamowych i tylko w
zakresie, w jakim zgoda ta zostanie udzielona, w związku z administrowaniem Portalem oraz
prowadzeniem działań marketingowych.
Podstawą prawną przetwarzania danych jest:




podejmowanie działań w celu zawarcia z Państwem Umowy o Świadczenie Usługi i jej realizacja;
wykonywanie obowiązków prawnych (np. w zakresie przepisów o rachunkowości);
uzasadniony interes administratora np. zapewnienie funkcjonalności Portalu, prowadzenie
działań marketingowych, zapewnienie odpowiedniej obsługi zapytań klientów czy ochrona przed
roszczeniami.

Dane są przetwarzane wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne dla wyżej wymienionych
celów.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak podstawowych danych (takich jak adres email oraz numer telefonu, w przypadku niektórych z usług) może uniemożliwić prawidłową realizację
Państwa Zamówienia.
Nie przekazujemy Państwa danych osobom trzecim bez Państwa uprzedniej zgody, chyba że
zobowiązują nas do tego właściwe przepisy prawa. Administrator jest także uprawniony do
udostępniania danych osobowych w celu realizacji obowiązków ustawowych (np. na żądanie
organów ścigania), w celu rozpatrywania roszczeń, a także ochrony praw, własności i bezpieczeństwa
osób.
Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas wykonania Usługi, a po tym czasie, przez okres
wymagany przepisami prawa oraz przez czas niezbędny dla ochrony przed ewentualnymi
roszczeniami.
IV. Dane zbierane automatycznie (cookies)
Podczas Państwa wizyty na Portalu, automatycznie zbieramy dane dotyczące Państwa wizyty, np.
adres IP, typ przeglądarki itp. Dane te są zapisywane przez przeglądarkę w postaci pliku, który jest
przechowywany na urządzeniu końcowym – Państwa komputerze, tablecie, smartphone itp.
Używając cookies na Portalu nigdy nie identyfikujemy tożsamości Użytkownika.
Dane eksploatacyjne mają charakter anonimowy i są przechowywane nie dłużej niż miesiąc lub do
momentu gdy zdecydują się Państwo je usunąć. Mogą Państwo także ograniczyć przetwarzanie tych
informacji. Instrukcję znajdą Państwo w Polityce cookies.
V. Dane zbierane automatycznie przez naszych zaufanych partnerów (cookies partnerów)
Podczas wizyty na naszym serwisie pewne informacje powierzają Państwo również naszym zaufanym
partnerom, w szczególności dostawcom reklam, z którymi współpracujemy bezpośrednio lub
pośrednio, przede wszystkim w celu zapewnienia Państwu usług na najwyższym poziomie oraz
odpowiednio dopasowanych reklam i treści (np. emisja reklamy na powierzchniach naszych
serwisów). Partnerzy mogą stać się administratorami Państwa danych osobowych.
Lista naszych zaufanych partnerów znajduje się poniżej. Partnerzy zlecają często umieszczenie
reklamy w naszych powierzchniach za pośrednictwem innego podmiotu np. sieci reklamowej, dlatego
z przyczyn obiektywnych nie jesteśmy w stanie wymienić wszystkich Zaufanych partnerów. Jeżeli
chcą Państwo dowiedzieć się więcej, prosimy o kontakt pod adresem: kontakt@sprawdzonem.pl.
Zaufani Partnerzy:
GOOGLE https://www.google.pl/intl/pl/contact/
VI. Przysługujące prawa

Posiadają Państwo:







prawo dostępu do Państwa danych, w tym uzyskania kopii danych,
prawo żądania sprostowania danych, gdy dane są błędne lub należy je zaktualizować,
prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach),
prawo przeniesienia danych,
prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
prawo do żądania kopii Państwa danych.

W przypadku uznania, że doszło do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, przysługuje
Państwu prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
VII. Administrator danych osobowych
Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej
www.sprawdzonem.pl są wspólnicy spółki cywilnej pod nazwą SprawdzoneM Kinga Rochalska Anna
Socik Łukasz Sadowski spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Rakowska 14a lok. 16, 02237 Warszawa, NIP spółki cywilnej: 5223160720, REGON spółki cywilnej: 383392871 tj.:
a) Anna Socik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Anna Socik, ul.
Kochanowskiego nr 26, 07-320 Małkinia Górna, NIP 7591706438,
b) Kinga Rochalska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Doradztwo Prawne Kinga
Rochalska, Al. Wilanowska 31/6, 02-765 Warszawa, NIP 5342444895,
c) Łukasz Sadowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Nadzór i Kierowanie Robotami
Budowlanymi Łukasz Sadowski, adres: ul. St. Wyspiańskiego 15, 07-300 Ostrów Mazowiecka, NIP:
7591699827.
Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania lub sugestie, prosimy o kontakt z nami pod
adresem: kontakt@sprawdzonem.pl.

