
 

 

 

 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych. 
 

Polityka prywatności i plików cookies 
 
Wszelkie dane osobowe powierzone Agencji KIWIGROUP przez Użytkowników 
i/lub Klientów są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, 
którym jest KIWIGROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka 
komandytowa z siedzibą w Poznaniu (60-511) przy ul. Jackowskiego 22/3,  
KRS 0000185167, NIP 779-23-80-110, zwaną dalej KIWIGROUP. 

 

KIWIGROUP, zgodnie z Rozporządzeniem 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 (w skrócie „RODO”), w pełni uznaje  
i szanuje prawo Użytkowników i Klientów do prywatności i ochrony danych 
osobowych. 

 

KIWIGROUP nie sprzedaje, nie udostępnia i nie użycza osobom trzecim danych 
osobowych Użytkowników i Klientów. Wyłącznymi przypadkami, w których może 
dojść do udostępnienia Państwa danych osobowych są przypadki, w których takie 
udostępnienie jest konieczne do zrealizowania obowiązków wynikających  
z przepisów prawa. 

 

Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, dane adresowe, telefon, e-mail, IP  
oraz nazwa firmy i NIP, będą przetwarzane przez KIWIGROUP wyłącznie  
w poniższych celach: 

 zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług, 
 realizacji zamówień składanych elektronicznie, telefonicznie lub osobiście, 
 przesyłania kalkulacji (w odpowiedzi na zapytanie). 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia 
umowy o świadczenie usług i/lub realizacji zamówień. 

 



 

 

 

Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO i innych przepisów prawa, 
posiadają Państwo prawo dostępu do treści Swoich danych osobowych  
oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo  
do przenoszenia danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo  
do cofnięcia zgody a także mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu 
nadzoru, gdy uznacie Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych 
narusza przepisy RODO. 

 

Aby skorzystać z przysługujących Państwu praw lub w przypadku jakichkolwiek 
wątpliwości, prosimy o kontakt z naszym Inspektorem Ochrony Danych  
na adres: iod@kiwigroup.pl. 

 

Państwa dane osobowe będą przechowywane jedynie przez okres niezbędny  
do wykonania umowy o świadczenie usług lub realizacji zamówienia, a następnie 
przez maksymalnie 5 lat w celu udokumentowania wykonania usługi, wykonania 
obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności 
podatkowych i rachunkowych, w związku z ewentualną koniecznością obrony  
na wypadek roszczeń oraz w celach statystycznych i archiwizacyjnych. 

 

Pliki Cookies („Ciasteczka”) 

Pliki cookie to niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www  
i zapisywane na komputerze lub innym urządzeniu (np. smartfon lub tablet).  
Pliki cookies używane są najczęściej w celu dostosowania zawartości stron www 
do preferencji użytkownika. Używane są również w celu tworzenia zbiorczych 
statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron 
internetowych. 

Strona www Agencji KIWIGROUP wykorzystuje technologię cookies, tj. informacji 
zapisywanych przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer ten może 
odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. 

Nasze „ciasteczka” nie zawierają żadnych danych osobowych. 

Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę  
i nie usuwanie ich z dysku. Więcej informacji na temat cookies dostarczają 
instrukcje poszczególnych przeglądarek. 


