POLITYKA COOKIES
Korzystamy z plików cookies w celu poprawienia efektywności i zaproponowania Użytkownikowi coraz doskonalszych
funkcjonalności serwisu internetowego www.rpsarchitekci.pl oraz bardziej dopasowanych do Użytkownika treści. W celu
zapewnienia przejrzystości działań zostaje przyjęta niniejsza Polityka Cookies, która określa szczegółowe zasady
korzystania przez serwis internetowy z plików cookies.
Dane za pomocą plików cookies gromadzone są przez spółkę RPS Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 – 734)
przy ul. Targowej 70/116, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000611591, NIP 1132907513, REGON 364165466, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla
m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowe.
Użytkownikiem jest każda osoba, której dane dotyczą, korzystająca z naszego serwisu internetowego oraz innych
powiązanych z nim witryn, komunikacji oraz usług. (dalej jako Użytkownik).
1.
PLIKI COOKIES
Pliki cookies („ciasteczka”) to fragmenty kodu, które są plikami tekstowymi odpowiadającymi zapytaniom HTTP kierowanym
do naszego serwera. Pliki te zapisywane są przez każdą przeglądarkę, z której Użytkownik odwiedza nasz serwis. Dzięki
informacjom zawartym w plikach cookies wiemy, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszego serwisu.
Pliki cookies służą nam do zapewnienia optymalnej obsługi wizyty Użytkownika w serwisie oraz umożliwiają szybszy i
łatwiejszy dostęp do informacji. Przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian
konfiguracyjnych w urządzeniu Użytkownika i oprogramowaniu na nim zainstalowanym.
Informacje zawarte w plikach cookies uznawane są za dane osobowe jedynie w powiązaniu z innymi danymi osobowymi
dostępnymi na temat danego Użytkownika. My za pomocą plików cookies zbieramy o Użytkowniku jedynie anonimowe dane,
służące do wygody korzystania z portalu oraz minimalizacji uciążliwości reklam. Nie zbieramy żadnych danych
pozwalających na identyfikację Użytkownika.
2.
RODZAJE PLIKÓW COOKIES
W serwisie wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookies:
•
Cookies sesyjne – są to pliki tymczasowe, które pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do opuszczenia przez
niego serwisu lub wyłączenia przeglądarki internetowej. W takim przypadku informacje zapisane w plikach cookies sesyjnych
są automatycznie usuwane.
•
Cookies stałe (permanentne) – są to pliki, które pozostają na urządzeniu Użytkownika przez określony w
parametrach plików cookies okres lub do momentu ich ręcznego usunięcia.
3.
CELE KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES
Korzystamy z plików cookies w celu rozpoznawania Użytkownika podczas jego wizyt na naszym serwisie, zapamiętywania
jego preferencji oraz wyświetlania mu odpowiednich, dostosowanych do niego treści. Dzięki plikom cookies interakcje
Użytkownika z nami są szybsze i bardziej skuteczne. Ponadto pliki cookies umożliwiają nam prezentowanie Użytkownikowi
dopasowanych do niego treści, bez konieczności przeprowadzania ankiet.
Poniżej opisane zostały poszczególne kategorie, w których wykorzystywane są pliki cookies na naszym serwisie:
•
Autoryzacja – Korzystamy z plików cookies w celu uwierzytelniania Użytkownika, tj. przeprowadzenia rozpoznania
Użytkownika w naszym serwisie. Tego typu pliki cookies umożliwiają przechodzenie między stronami w witrynie bez
konieczności ponownego logowania się na każdej stronie. W przypadku rozpoznania Użytkownika, przedstawiane są mu
właściwe informacje odpowiadające jego preferencjom.
•
Analiza i statystyka – Korzystamy z plików cookies w zakresie prowadzenia działań analitycznych i statystycznych
w celu stałego ulepszania oferowanych produktów i usług, zapewnienia lepszych rozwiązań oraz dodawania nowych funkcji i
możliwości.
•
Preferencje i ustawienia – Korzystamy z plików cookies w celu zapamiętywania ustawień i konfiguracji stron
naszego serwisu oraz wybranych elementów, w tym widoków stron oraz preferowanego języka Użytkownika.
•
Reklama – Korzystamy z plików cookies w celu dostarczenia Użytkownikowi zarówno ogólnych, jak i
dostosowanych do niego reklam.
4.

WYŁĄCZENIE OBSŁUGI PLIKÓW COOKIES

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać
plików cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki na komputerze lub innym urządzeniu, z którego korzysta w celu
dostępu do naszego serwisu. Dalsze korzystanie przez Użytkownika z naszego serwisu bez zmiany ustawień oznacza, że
Użytkownik zgadza się na otrzymywanie wszystkich plików cookies w naszym serwisie.
Większość przeglądarek internetowych posiada funkcję, która pozwala Użytkownikowi przeglądać i usuwać pliki cookie, w
tym pliki cookie w naszym serwisie. Jednakże podkreślić należy, że brak możliwości zapisywania lub odczytywania plików
cookies przez stronę internetową naszego serwisu może uniemożliwić pełne i poprawne korzystanie z naszego serwisu.
Jeżeli Użytkownik używa różnych urządzeń do uzyskania dostępu do naszego serwisu oraz jego przeglądania (np.
komputera, smartfona, tabletu) powinien upewnić się, że każda przeglądarka na każdym urządzeniu dostosowana jest do
preferencji związanych z plikami cookies.
Sposób wyłączenia obsługi plików cookies zależy są od przeglądarki, z której Użytkownik korzysta. W celu wyłączenia plików
cookies należy skontaktować się z dostawcą przeglądarki internetowej.
5.
INFORMACJE KONTAKTOWE
W celu uzyskania jakichkolwiek informacji dotyczących niniejszej Polityki Cookies prosimy o kontakt mailowy pod adresem:
rodo@rpsarchitekci.pl.
Ponadto istnieje również możliwość kontaktu drogą pocztową. Dane kontaktowe to:
RPS Architekci Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 – 734) przy ul. Targowej 70/116

Ladies and gentlemen,
That considering the fact from May 25, 2018, new EU regulations are in force - the so-called Regulation of the RODO *
Which Introduces consistent rules for the protection of personal data throughout the European Union, the company RPS
Architects sp. O.o with headquarters in Warsaw, gives you the most important information.
A few words of introduction
The new regulations define Primarily in a unified manner when your personal data can be processed, what are your rights
and obligations, what Responsibilities of the Data Administrator password, that is RPS Architects Ltd., in Warsaw, the
principle of securing these personal data. Please let RPS Architekci limited liability company in Warsaw or fill in additional
documents. All you need to do is the following below:
- for what purpose they are processed,
- who is their administrator,
- who can become the recipient of personal data as well
- your rights that you support
Administrator of personal data
Please be advised that the administrator of RPS Architekci limited liability company with its registered office in Warsaw (03 734) at Targowa st. 70/116, were entered into the Register of Entrepreneurs of the National Court Register under the number
KRS 0000611591, NIP 1132907513, REGON 364165466, Whose registration files are kept in the District Court for the
Capital City of Warsaw, XIII Commercial Department of the National Court Register.
Contact details of the administrator - RPS Architekci limited liability company in Warsaw
Contact Us:
- at the following e-mail address: rodo@rpsarchitekci.pl
- in writing, sending correspondence to the following address: RPS Architekci limited liability company, Ratuszowa st. 11
office 243, 03-450 Warsaw
- RPS Architekci limited liability company personally at the registered office of the Company z o.o., Ratuszowa st. 11 office
243, 03-450 Warsaw;
The type of data we process and how we secure it
We only process data that you have made available through voluntary consent as a result of contact with our office or data
received from companies cooperating with us, to which you have provided this data in order to use our services. In particular,
we process the following personal data: First name, last name, contact telephone number, e-mail address, address of the
property to which our services relate and in the case of a contract with us, in addition, PESEL number, ID card number, NIP
number for business customers.
We secure all your data against unauthorized access by third parties. In relation to computer files, we use cryptographic
methods or passwords. Access to the application containing personal data is available only to authorized persons and only to
the extent necessary, and documents in paper form are stored in places physically protected from access by unauthorized
third parties. In some situations, we also use pseudonymisation of data.
Purposes of data processing, legal basis and legitimate interests of RPS Architekci limited liability company in
Warsaw
Your personal data is processed in order to:
- conclusion and performance of the contract / agreements (Article 6.1.1 b) of the GDPR);
- direct marketing of products or services, Including Conducting analyzes, which do not include profiling - because
processing is Necessary is legally implement our legitimate interest (Article 6 (1) letter f) of the RODO, Which is The
Possibility of direct marketing;
- Establishing, Investigating or defending against Claims related to your contract / Contracts or processing your personal
data - because processing is Necessary for the performance of our legitimate interest (Article 6 (1) (f) of the RODO) Which is
the ability it determine, assert or defend against claims;
- RPS Architekci limited liability company in Warsaw is subject to (Article 6 paragraph 1 point c of the RODO).
Data recipient categories:
The recipients of your personal data are:
- buyer of claims;
- authorized on the basis of legal regulations;
- rendering services: (in the scope of delivery of correspondence, printing and archiving, IT and technologies, payment,
accounting, auditing and control;
- companies with cooperating, connecting services or products (our partners, sub-contractors, industries, contractors, etc.)

The basis of personal data
The basic content is consistent with the contract, and the right content of the contract.
Transmission of data outside the European Economic Area
RPS Architekci limited liability company in Warsaw, it does not transmit data outside the European Economic Area.
The period of data storage
Your personal data will be processed in:
- performance of the contract / contracts - until its / their solutions or expiration;
- determination, investigation or protection against claims - up to the contract under the contract / opposition claims are timebarred;
- a specialist in direct marketing of products or services - are these solutions important?
- fulfillment of legal obligations imposed on us - until the obligation to store data resulting from legal provisions expires.
Your rights
You have the right:
- access to the content of your personal data, rectification (correcting, supplementing), restrictions on their or;
- to transfer personal data that you have provided, i.e. to Download this personal data in a standard format.
(PUODO) when you think about it.
- you have the right, irrespective of the reason, to raise objections to personal data, objections to the e-mail address
rodo@rpsarchitekci.pl
Information about the giving up
Signing personal data, but it is necessary to conclude a contract and contracts.
Company information is available. Consequence of not providing personal data.

* RODO - Regulation of the European Parliament and of the Council 2016/679 of 27 April 2016. In matters of the protection
of personal data and conduct 95/46 / EC

