
Polityka prywatności LEXOPTIM.PL 

1. Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie 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 (dalej: „RODO”). RODO 

obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc 

także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych 

osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług 

internetowych, takich jak między innymi usługi świadczone w ramach strony internetowej 

prowadzonej pod adresem www.lexoptim.pl, wobec czego przyjmuje się niniejsza politykę 

prywatności. 

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach www.lexoptim.pl jest 

Małgorzata Koczan, prowadząca indywidualną działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria 

Radcy Prawnego Małgorzata Koczan, z siedzibą w Lublinie przy ul. Jana Sawy nr 6, lok 203, 

20-607 Lublin, NIP: 6581834200, REGON: 061682733 adres e-mail: kancelaria@mkoczan.pl, 

tel. 602 242 287.  

3. Przetwarzam Pani/Pana dane osobowe w celu zapewnienia niektórych funkcjonalności strony 

takich, jak formularz kontaktowy. 

4. Wypełniając formularz kontaktowy podaje mi Pani/Pan swoje dane osobowe: imię, nazwisko, 

adres email. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie wypełnienia formularza 

kontaktowego jest dobrowolne, ale konieczne jest celem wysłania wiadomości poprzez 

formularz.   

5. Podanie przez Panią/Pana tych danych osobowych jest dobrowolne 

6. W celu zapewnienia funkcjonalności witryny przetwarzam następujące dane osobowe: imię, 

nazwisko, adres e-mail, oraz adres IP. Adres IP, e-mail stanowią dane osobowe wyłącznie w 

sytuacji, w których na ich podstawie możliwe jest określenie tożsamości konkretnej osoby, 

jak również na określenie jej tożsamości przy pewnym nakładzie kosztów, czasu lub działań.  

7. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane: 

a) w celu identyfikacji użytkownika, który kieruje treść zawartą w formularzu kontaktowym 

na stronie oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą 

prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 

b) w celu tworzenia wewnętrznych raportów, analiz i statystyk – podstawą prawną 

przetwarzania jest realizacja uzasadnionego interesu Administratora  (art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO); 

c) w celu wypełniania obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze – podstawą 

prawną przetwarzania jest realizacja przez Administratora obowiązków nałożonych 

przepisami ustawowymi (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

8. Podczas Twojej wizyty w serwisie automatycznie zbierane są dane dotyczące takiej wizyty 

(tzw. pliki cookies), adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz 

dane służące do przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika. W określonych sytuacjach 

dane te mogą stanowić dane osobowe (w sytuacji gdy na podstawie tych danych można 

byłoby zidentyfikować użytkownika jako konkretną osobę fizyczną). 

http://www.lexoptim.pl/


9. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych są: hostingodawca, firma świadcząca usługi IT celem 

zapewnienia stałego działania oraz funkcjonalności strony,  agencje reklamowe, kancelarie 

prawnicze, dostawcy narzędzi analitycznych. Informacje o działaniach niezgodnych z prawem 

mogą być przekazywane firmom ubezpieczeniowym, organom administracji publicznej oraz 

organom ścigania. 

10. Nie zamierzam przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego ani osobom 

trzecim, nieodpłatnie i odpłatnie. 

11. Ustalenie konkretnego okresu przetwarzania Pani/Pana danych nie jest możliwe. 

Zaprzestanie przetwarzania Pani/Pana danych osobowych nastąpi w sytuacji likwidacji 

niniejszej strony lub gdy zażąda Pani/Pan usunięcia tych danych, a jednocześnie przepisy 

prawa  nie dadzą mi podstaw prawnych do odmowy takiemu żądaniu. 

12. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: 

1) prawo dostępu do treści swoich danych  

2) prawo do kopii swoich danych 

3) prawo żądania sprostowania danych 

4) prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) 

5) prawo do ograniczenia przetwarzania danych 

6) prawo do przenoszenia danych 

13. Ponadto: 

a) jeżeli dane osoby są przetwarzane na podstawie zgody, o której mowa w art. 6 ust. 1 

lit a) RODO, przysługuje prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na 

tej podstawie.  

b) jeżeli dane osobowe są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu 

Administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, osoba, której dane dotyczą 

może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych;  

c) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO 

lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może 

złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

14. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z 

Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości na email: 

kancelaria@mkoczan.pl. 

15. Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, wystąpi Pani/Pan do nas z żądaniem 

spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w 

ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak z uwagi na skomplikowany charakter 

żądania lub liczbę żądań nie będziemy mogli spełnić Pani/Pana żądania w terminie jednego 

miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych 3 (trzech) miesięcy, informując Panią/Pana uprzednio 

o zamierzonym przedłużeniu terminu. 

16. Może Pani/Pan zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Pani/Pana 

danych osobowych oraz realizacji przysługujących Pani/Pana uprawnień.  



17. Strona nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji 

zawartych w plikach cookies. 

18. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, 

które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i przeznaczone są do 

korzystania ze Strony. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której 

pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 

19. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

a) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji 

korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie 

Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego 

indywidualnych potrzeb; 

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Strony 

korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 

c) utrzymania sesji Użytkownika Strony (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie 

musi na każdej podstronie Strony ponownie wpisywać loginu i hasła. 

20. W ramach prowadzonej przez Administratora Strony mogą być stosowane następujące 

rodzaje plików cookies: 

a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

Strony, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania w ramach serwisu; 

b) pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do 

wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Strony; 

c) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony; 

d) „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez 

użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego 

języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu Strony, 

itp.; 

e) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści 

reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

21. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy 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 internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach 

obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki 

internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one 

zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać 

informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. 



22. Ma Pan/Pani prawo do zgłoszenia skargi do organu regulacyjnego w zakresie danych 

osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

23. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. 

 


