
 

 

Polityka prywatności strony kancelarii praKreacja.legal  

Dzień dobry!  

Jeżeli tutaj jesteś, to niezawodny znak, że troszczysz się o swoją prywatność. Ewentualnie 

chcesz podpatrzeć, jak podchodzimy w kancelarii do przygotowywania polityki 

prywatności. Niezależnie od motywacji, usiądź wygodnie i rozkoszuj się lekturą, o ile to w 

ogóle możliwe przy obcowaniu z dokumentami prawnymi.   

Administratorem strony internetowej kancelarii praKreacja.pl jest Wojciech Wawrzak, 

prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „Kancelaria Radcy Prawnego Wojciech 

Wawrzak”, ul. Tatrzańska 91/51, 93-279 Łódź.   

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych i szeroko pojętą prywatnością 

możesz kontaktować się z nami pod adresem odo@wojciechwawrzak.pl.   

Generalnie, strona internetowa kancelarii praKreacja.legal nie jest przeznaczona do 

gromadzenia danych osobowych. Jedyna funkcja związana z przetwarzaniem danych to 

formularz kontaktowy.   

Formularz kontaktowy  
Gdy korzystasz z formularza kontaktowego, przetwarzamy Twoje dane osobowe zawarte 

w formularzu. Robimy to w celu odpowiedzi na Twoją wiadomość oraz prowadzenia 

ewentualnej dalszej korespondencji, co stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o 

którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale 

niezbędne by przesłać wiadomość, choć możesz przecież w formularzu nie podawać wcale 

danych osobowych, a jedynie informacje, które takiego przymiotu nie mają.   

Korespondencję usuwamy na bieżąco, ale część z niej również archiwizujemy, gdy 

uznajemy, że jest to niezbędne dla zabezpieczenia naszych interesów, w szczególności, 

gdy podejmujemy współpracę lub stwierdzamy, że korespondencja może być potrzebna 

do ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń. Uważamy, że archiwizacja 

części korespondencji stanowi nasz prawnie uzasadniony interes, o którym mowa w art. 6 

ust. 1 lit. f RODO.   

W każdej chwili możesz zwrócić się do nas z pytaniem, którą korespondencję wymienianą 

z Tobą przechowujemy i dlaczego. Możesz również uzyskać od nas zapis korespondencji 

w pliku elektronicznym. Jeżeli sprzeciwisz się przechowywaniu przez nas korespondencji, 

ocenimy, czy mamy nadrzędny interes w jej dalszym przechowywaniu i poinformujemy 

Cię o naszej ocenie w tym zakresie, a jeżeli stwierdzimy, że nie jest nam już potrzebna, 

usuniemy ja w sposób trwały. Zawsze możesz również żądać ograniczenia przetwarzania 



 

 

Twoich danych osobowych oraz ich usunięcia, przy czym żądanie usunięcia będziemy 

rozpatrywać na analogicznych zasadach, jak sprzeciw wobec dalszego przechowywania 

korespondencji. Sprostować dane zawarte w korespondencji teoretycznie też zawsze 

możesz, choć tak po prawdzie to musimy je wtedy sprostować w swojej głowie, bo 

przecież mail, który raz trafił na serwer pocztowy, nie może być później zmodyfikowany.  

Jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe w sposób niezgodny z prawem, 

możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Nie pogniewamy 

się, choć na pewno będzie nam przykro.   

Dane osobowe zawarte w wymienianej korespondencji przechowywane są na serwerach 

zapewnianych przez dostawców usługi poczty elektronicznej, z której korzystamy. 

Zawarliśmy z tymi dostawcami umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, a 

dostawcy ci gwarantują odpowiedni poziom ochrony i bezpieczeństwa danych 

osobowych.  

Dane osobowe zawarte w wymienianej korespondencji mogą być przetwarzane przez 

radców prawnych lub adwokatów, którzy biorą udział w obsłudze korespondencji.  

Pliki cookies  
Czy strona kancelarii praKreacja.legal korzysta z plików cookies? Tak, oczywiście, jak 

każda inna strona internetowa. Ponieważ jednak nie wdrożyliśmy żadnych narzędzi, które 

miałyby w istotny sposób wpływać na Twoją prywatność, postanowiliśmy oprzeć się o 

dozwoloną w polskim prawie zgodę na cookies wyrażaną przez ustawienia Twojej 

przeglądarki internetowej lub dodatkowe wtyczki. Jeżeli Twoja przeglądarka nie blokuje 

plików cookies, z których korzysta strona kancelarii, uznajemy, że wyrażasz zgodę na ich 

wykorzystywanie, tj.  na zapis plików cookies na Twoim urządzeniu, przechowywanie w 

nich informacji oraz uzyskiwanie dostępu do tych informacji.  

Pliki cookies własne, czyli te związane z domeną praKreacja.legal wykorzystywane są w 

celu obsługi paska z informacją o cookies. W tych plikach cookies przechowywana jest 

informacja o tym, że kliknąłeś w przycisk „Ok, rozumiem” i zamknąłeś pasek. To pozwala 

nie wyświetlać Ci tego paska, gdy ponownie odwiedzisz naszą stronę. Pasek pojawi się 

jednak ponownie po upływie 30 dni od jego poprzedniego zamknięcia, ponieważ tak 

skonfigurowaliśmy żywotność plików cookies. Jeżeli wyczyścisz pliki cookies, to również 

pasek pojawi się ponownie.   

Jeżeli chodzi o pliki cookies podmiotów trzecich, czyli te związane z domenami innymi niż 

praKreacja.pl, to strona wykorzystuje pliki cookies pochodzące od firmy Google oraz 

Facebook. Te pliki cookies związane są z korzystaniem z fontów Google, mechanizmu 

recaptcha widocznego przy formularzu kontaktowym, Google Analytics oraz narzędzi 



 

 

reklamowych Facebooka. Informacje gromadzone za pośrednictwem tych plików cookies 

nie pozwalają nam na Twoją identyfikację, nie traktujemy ich jako danych osobowych. Do 

tych informacji może jednak uzyskiwać dostęp Google oraz Facebook zgodnie z ich 

zasadami prywatności.   

Google Analytics  
Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Działania w tym zakresie 

realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na 

tworzeniu statystyk i ich analizie w celu optymalizacji naszych stron internetowych.    

W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony 

specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy 

Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod 

śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.   

Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z 

naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do 

serwerów Google, które mogą znajdować się w całym świecie i tam przechowywane.   

Z uwagi na aktywowaną przez nas anonimizację adresu IP, Twój adres IP jest skracany 

przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest 

przekazywany do serwerów Google i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP 

przekazany przez Twoją przeglądarkę w ramach Google Analytics co do zasady nie jest 

łączony z innymi danymi Google.   

Podkreślamy, że w ramach Google Analytics nie gromadzimy jakichkolwiek danych, które 

pozwalałaby na Twoją identyfikację. W związku z tym, dane gromadzone w ramach 

Google Analytics nie mają dla nas charakteru danych osobowych. Informacje, do jakich 

mamy dostęp w ramach Google Analytics to, w szczególności:  

• informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której 

korzystasz,  

• podstrony, jakie przeglądasz w ramach naszej strony,  

• czas spędzony na naszej stronie oraz na jego podstronach, • przejścia pomiędzy 

poszczególnymi podstronami,  

• źródło, z którego przechodzisz do naszej strony.  

Usługi Google Analytics i Google Analytics 360 uzyskały certyfikat niezależnego 

standardu bezpieczeństwa ISO 27001. ISO 27001 jest jednym z najczęściej uznawanych 



 

 

standardów na świecie i poświadcza spełnianie odpowiednich wymogów przez systemy 

obsługujące Google Analytics i Google Analytics 360.  

Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez 

Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do 

zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-

sites.   

Facebook Custom Audiences  

W ramach systemu reklam Facebook Ads zapewnianego przez Facebook Inc., 1601 S. 

California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, korzystamy z funkcji Niestandardowych Grup 

Odbiorców w celu kierowania do określonych grup użytkowników targetowanych 

przekazów reklamowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym 

prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu własnych produktów lub 

usług. 

W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań na 

naszej stronie, zaimplementowaliśmy w ramach strony Pixel Facebooka, który w sposób 

automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny. Zgromadzone 

w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwerów Facebooka, która 

mogą znajdować się na całym świecie, w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki 

(USA). 

Informacje zbierane w ramach Pixela Facebooka są anonimowe, tj. nie pozwalają nam na 

Twoją identyfikację. W zależności od Twojej aktywności na naszej stronie możesz trafić do 

określonej grupy odbiorców, ale w żaden sposób nie identyfikujemy poszczególnych osób 

należących do tych grup. 

Pixel Facebooka może śledzić i odnotowywać m.in. następujące Twoje zachowania: 

• wyświetlenie zawartości określonej strony, 

• wypełnienie określonego formularza, np. kontaktowego. 

Informujemy Cię jednak, że Facebook może łączyć zbierane informacje z innymi 

informacjami o Tobie zebranymi w ramach korzystania przez Ciebie z serwisu Facebook i 

wykorzystywać dla swoich własnych celów, w tym marketingowych. Takie działania 

Facebooka nie są już zależne od nas, a informacji o nich możesz szukać bezpośrednio 

w polityce prywatności Facebooka. Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz 

również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Tutaj znajdziesz przydatne 

informacje w tym zakresie. 



 

 

Facebook Connect 

Na naszej stronie internetowej używane są wtyczki, przyciski i inne narzędzia 

społecznościowe, zwane dalej łącznie „wtyczkami”, udostępniane przez serwis 

społecznościowy Facebook.  

Wyświetlając stronę internetową zawierającą wtyczkę Twoja przeglądarka przesyła do 

Facebooka informację o odwiedzinach. Ponieważ wtyczka jest fragmentem serwisu 

Facebook wbudowanym w naszą stronę, przeglądarka wysyła informację o żądaniu 

pobrania zawartości Facebooka na naszą stronę. 

Wtyczki gromadzą pewne informacje na Twój temat, takie jak identyfikator użytkownika, 

odwiedzana witryna, data i godzina oraz inne informacje dotyczące przeglądarki 

internetowej. 

Facebook wykorzystuje część tych informacji, aby personalizować warunki oglądania 

naszej strony. Na przykład, gdy odwiedzasz stronę z przyciskiem „Lubię to”, Facebook 

potrzebuje informacji, kim jesteś, aby pokazać Ci, którzy z Twoich znajomych również 

lubią naszą stronę. 

Informacje gromadzone przez wtyczki mogą być również wykorzystywane przez 

Facebooka w jego własnych celach, takich jak np. doskonalenie własnych produktów, 

tworzenie profili użytkowników, analiza i optymalizacja własnych działań, targetowanie 

reklam. Nie mamy realnego wpływu na to, w jaki sposób informacje gromadzone przez 

wtyczki są następnie wykorzystywane przez Facebooka. Szczegółów w tym zakresie 

możesz szukać w regulaminach i politykach prywatności Facebooka. 

Wtyczki serwisów społecznościowych gromadzą i przekazują informacje do Facebooka 

nawet wtedy, gdy przeglądasz stroną nie będąc zalogowanym do swojego konta w 

serwisie społecznościowym. Wtedy jednak przeglądarka wysyła bardziej ograniczony 

zestaw informacji. 

Jeśli zalogowałeś się do Facebooka, to Facebook będzie mógł bezpośrednio 

przyporządkować wizytę na stronie do Twojego profilu na Facebooku. 

Jeśli nie chcesz, aby Facebook przyporządkowywał dane zebrane w trakcie odwiedzin na 

naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi na Facebooku, to przed 

wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie 

uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla 

Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. 

Jeżeli chodzi o szczegóły związane z przetwarzaniem przez Facebooka informacji 

gromadzonych przez wtyczki, w szczególności o cel i zakres gromadzenia danych oraz ich 



 

 

dalsze przetwarzanie i wykorzystanie przez Facebooka, jak również możliwość kontaktu 

oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających 

ochronę Twojej prywatności, wszystko znajdziesz w polityce prywatności Facebooka. 

Logi serwera  
Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym 

przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w 

logach serwera.   

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce 

internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i 

przechowywane są na serwerze.   

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi 

ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji.  

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania 

stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do 

administrowania serwerem.   


