
POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

RODO to Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 

i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016 r. 2016/679), które reguluje ochronę danych osobowych osób 

fizycznych w ramach Unii Europejskiej. Celem RODO jest wzmocnienie oraz ujednolicenie w Unii 

Europejskiej przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. 

Mając na uwadze dobro danych osobowych osób, które z nami współpracują, opracowaliśmy niniejszą 

Politykę Prywatności. Pokazuje ona, jakie dane osobowe zbieramy, jakie cele nam przyświecają, a także 

jak z nich korzystamy. Dzięki Polityce Prywatności dowiesz się również, jakie posiadasz prawa w 

związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych. 

 

KTO JEST ADMINISTRATOREM MOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Uprzejmie informujemy, że Administratorem Twoich danych osobowych jest AKAT CONSULTING 

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kleczkowska nr 45, 50-227 

Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 

0000729141, NIP: 8961578282, kapitał zakładowy 20 000,00 zł. zwana dalej „Administratorem 

Danych Osobowych”. 

Współadministratorem Twoich danych osobowych są nasi Zaufani Partnerzy uczestniczący w 

organizacji konferencji Przyszłość e-commerce: 

▪ KAMMEDIA KAMILA GĘBIK, 

▪ Salestube sp. z o.o.  

▪ shopware AG  

▪ Grupa Deutsche Post DHL  

▪ cyber_Folks S.A.  

▪ Merce.com S.A.  

Kontakt w sprawie ochrony danych osobowych jest możliwy: 

▪ poprzez wysłanie wiadomości elektronicznej na adres: biuro@akatconsulting.pl 

▪ poprzez tradycyjny list wysłany na adres:  AKAT CONSULTING ul. Kleczkowska nr 45, 50-227 

Wrocław z dopiskiem „RODO”. 

 

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 

Uprzejmie informujemy, iż nie powołaliśmy Inspektora Ochrony Danych. W przypadku pytań z 

zakresu ochrony danych osobowych zapraszamy do kontaktu poprzez wysłanie wiadomości 

elektronicznej na adres: biuro@akatconsulting.pl 

 

KOGO DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY? 

Jako Administrator danych osobowych będziemy przetwarzać dane osobowe: 

▪ uczestników konferencji Przyszłość e-commerce, 
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▪ osób zainteresowanych udziałem w konferencji Przyszłość e-commerce, 

▪ partnerów biznesowych będących współorganizatorami konferencji Przyszłość e-commerce, 

▪ osób reprezentujących podmioty, z którymi współpracujemy, 

▪ innych podmiotów, których nie jesteśmy obecnie w stanie wskazać. 

 

JAK POZYSKALIŚMY TWOJE DANE? 

Twoje dane osobowe pozyskaliśmy: 

▪ bezpośrednio od Ciebie w wyniku Twojej rejestracji na organizowaną konferencję w związku 

z realizacją naszej współpracy, 

▪ bezpośrednio od Ciebie w trakcie naszej korespondencji mailowej lub kontaktu 

telefonicznego w związku z realizacją naszej współpracy, 

▪ z rejestrów publicznych np. CEIDG, KRS, Biała lista podatników VAT, 

▪ z innych źródeł, w tym publicznie dostępnych, takich jak strony internetowe. 

 

W JAKICH CELACH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE? 

Za Twoją zgodą dane mogą być przetwarzane w celach marketingowych, w celach analitycznych i 

podczas profilowania. W przypadku wyrażenia zgody dane mogą być przetwarzane przez AKAT 

CONSULTING oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW w celu prezentacji świadczonych przez nich usług oraz w 

celu realizacji i sprawnego przebiegu konferencji Przyszłość e-commerce. 

 

JAK DŁUGO BĘDĄ PRZETWARZANIA TWOJE DANE OSOBOWE? 

Dane będą przetwarzane w celach marketingowych do momentu wycofania przez Ciebie zgody na 

takie przetwarzanie. W zakresie usług AKAT CONSULTING Twoje dane będą przetwarzane przez 

okres, w którym usługi te będą świadczone oraz, w uzasadnionych wypadkach, po zakończeniu ich 

świadczenia, jednak wyłącznie jeżeli jest dozwolone lub wymagane w świetle obowiązującego prawa 

np. przetwarzanie w celach statystycznych, rozliczeniowych lub w celu dochodzenia roszczeń. W 

takim przypadku dane będą przetwarzane jedynie przez okres niezbędny do realizacji odpowiednich 

celów. 

Zaufani Partnerzy przetwarzają dane przez okres niezbędny do zrealizowania celu przetwarzania 

określany w odpowiedniej polityce prywatności Zaufanego Partnera. 

 

JAKIE SĄ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH? 

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych w celach marketingowych jest Twoja dobrowolna 

zgoda na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia 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 – „RODO”). W odniesieniu do świadczenia usług przez AKAT 

CONSULTING Twoje dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO (jest to niezbędne 

do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą). 

 



WYMÓG PODANIA TWOICH DANYCH OSOBOWYCH 

Podanie danych osobowych w celach marketingowych, w tym na profilowanie oraz w celach 

analitycznych jest dobrowolne. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych 

osobowych pozostawianych przeze Ciebie w ramach korzystania ze stron internetowych, serwisów i 

innych funkcjonalności, w tym zapisywanych w plikach cookies – Twoje dane osobowe nie będą 

przetwarzane w tym celu. Podanie danych w celu realizacji usług AKAT CONSULTING jest niezbędne 

do świadczenia tych usług. W przypadku niepodania tych danych usługa nie będzie mogła być 

świadczona. 

 

DO JAKICH ODBIORCÓW BĘDĄ PRZEKAZYWANE MOJE DANE OSOBOWE? 

Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie 

administratora m.in. dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, firmom badawczym – przy 

czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie 

z poleceniami administratora. Wybrane dane mogą zostać również przekazane Zaufanym Partnerom 

organizatora w ramach organizacji konferencji Przyszłość e-commerce. 

Twoje dane mogą być również przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na 

podstawie obowiązującego prawa. 

 

PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EUROPEJSKI OBSZAR GOSPODARCZY  

Twoje dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich poza Europejskim Obszarem 

Gospodarczym. 

 

JAKIE SĄ TWOJE PRAWA ZWIĄZANE Z PRZETWARZANIEM DANYCH OSOBOWYCH? 

Przysługują Ci następujące prawa w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

▪ prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych, 

▪ prawo żądania sprostowania danych, 

▪ prawo do usunięcia danych (w określonych sytuacjach), 

▪ prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, 

▪ prawo do ograniczenia przetwarzania danych. 

 

W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody lub w ramach świadczonej 

usługi (dane są niezbędne w celu świadczenia usługi), możesz dodatkowo skorzystać z poniższych 

praw: 

▪ prawo do wycofania zgody w zakresie, w jakim są przetwarzane na tej podstawie. Wycofanie 

zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 

zgody przed jej wycofaniem. 

▪ prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od administratora Twoich 

danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się 

do odczytu maszynowego. 



W celu skorzystania z powyższych praw AKAT CONSULTING udostępnia następujące kanały 

komunikacji: 

• forma pisemna: 

AKAT CONSULTING, ul. Kleczkowska nr 45, 50-227 Wrocław, 

• poczta elektroniczna: 

biuro@akatconsulting.pl 

 

PRAWO WNIESIENIA SKARGI 

Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na 

stronie www urzędu. 

 

PLIKI COOKIES 

1. Serwis internetowy http://trendyecommerce.pl/ zbieraj w sposób automatyczny tylko 

informacje zawarte w plikach cookies. 

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym 

użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim 

zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas 

przechowywania na urządzeniu końcowym. 

3. Operator serwisu (AKAT CONSULTING) jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu 

końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp. 

4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 

▪ dostosowania zawartości stron internetowych Operatora/administratora do preferencji 

Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te 

pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę 

internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 

▪ tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu 

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

▪ prawidłowego korzystania z systemu rejestracji/zapisu na konferencję; 

5. W ramach stron internetowych administratora stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików 

cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są 

plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do 

czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym 

Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 

przez Użytkownika. 

6. W ramach stron internetowych administratora stosowane są następujące rodzaje plików 

cookies: 

▪ „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach stron 

internetowych, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 

uwierzytelniania; 

▪ pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania 

nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach stron internetowych administratora; 
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▪ „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze 

stron internetowych należących do administratora; 

▪ „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 internetowej itp.; 

▪ „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych 

bardziej dostosowanych do ich zainteresowań. 

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych 

(przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w 

urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy stron internetowych administratora 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 stron internetowych administratora. Szczegółowe 

informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

8. Operator stron internetowych informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą 

wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Operatora. 

9. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika stron internetowych 

administratora i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem 

stron internetowych, reklamodawców oraz zaufanych partnerów. 

10. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem 

www.wszystkoociasteczkach.pl (źródło informacji) lub w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki 

internetowej. 

11. Powyższy wzór polityki cookies chroniony jest prawem autorskim, które przysługują IAB 

Polska (Związek Pracodawców Branży Internetowej). 

12. Ponadto, w ramach usług reklamowych oprogramowanie Zaufanych Partnerów tworzy na 

urządzeniu użytkownika pliki cookie, które w połączeniu z informacjami zebranymi na innych 

stronach www mogą być wykorzystywane do personalizacji treści oraz reklam. 


