RODO
Korzystając z naszych serwisów, danymi osobowymi, które przetwarzamy mogą być, np. adres IP
Twojego urządzenia, dane pozyskiwane na podstawie plików cookies lub podobnych mechanizmów
zapisywania informacji w urządzeniach naszych Użytkowników, o ile pozwolą one na zidentyfikowanie
Twojej osoby. Więcej informacji na temat zakresu danych osobowych oraz cookies znajdziesz w
zakładce: Polityke prywatności.
Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, które Twoje dane osobowe będą przetwarzane
oraz w jakim celu, i jakim sposobem, jest Polbyte Artur Olszak (dalej „Panoramabiur.pl”) z siedzibą
przy ul. Chmielnej 2/31, 00-020 Warszawa

Cel i podstawa przetwarzania Twoich danych osobowych przez Panoramabiur.pl

Panoramabiur.pl przetwarza Twoje dane osobowe, żeby umożliwić korzystanie z serwisów
prowadzonych przez Panoramabiur.pl, dopasowywać wyświetlane treści i reklamy do Twoich
zainteresowań, prowadzić pomiary jakości i skuteczności, ulepszać treści oraz usługi, informować Cię
o treściach i usługach Panoramabiur.pl, udostępniać w naszych serwisach przestrzeń reklamową,
prowadzić działania marketingu bezpośredniego, zapewniać bezpieczeństwo przetwarzania informacji,
zarządzać systemami teleinformatycznymi oraz ochroną lub dochodzeniem ewentualnych roszczeń.
Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Panoramabiur.pl
Obejmuje on ulepszanie usług, zapewnienie ich jak najlepszej jakości oraz informowanie o nich
Użytkowników. Wyświetlanie w serwisach reklam dopasowanych do Twoich zainteresowań, dzięki
zautomatyzowanemu porównaniu Twoich zainteresowań i preferencji z modelowymi
zainteresowaniami i preferencjami użytkowników internetu (profilowanie), umożliwia natomiast
pokrycie kosztów usług dostarczanych bezpłatnie. W niektórych naszych serwisach podstawą
przetwarzania danych osobowych może być zgoda, o czym zawsze zostaniesz poinformowany. Możesz
zarządzać swoją zgodą, w tym również wycofać ją w każdym momencie.
Partnerzy, jako odrębni administratorzy danych osobowych, przetwarzają Twoje dane osobowe na
podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu lub zgody. Podanie danych osobowych jest
dobrowolne.

Twoje uprawnienia wobec Panoramabiur.pl w zakresie przetwarzanych danych osobowych:

Możesz zażądać od Panoramabiur.pl: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,
przenoszenia, a w niektórych przypadkach do ograniczenia przetwarzania oraz niepodlegania
zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także masz prawo sprzeciwić się

wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, wtedy, gdy dane osobowe przetwarzane są na
podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.

Masz prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Twoich danych osobowych do Prezesa Urzędu
Ochrony Danych Osobowych.

Komu Panoramabiur.pl udostępnia Twoje dane?
Panoramabiur.pl, z zasady nie udostępnia Twoich danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem
sytuacji, kiedy Panoramabiur.pl posiada ku temu podstawę prawną, w tym na żądanie podmiotów
uprawnionych.

Jak długo przechowywane są Twoje dane osobowe w Panoramabiur.pl?
Panoramabiur.pl przechowuje dane osobowe Użytkowników jedynie przez ten czas, który jest
konieczny dla zrealizowania tych celów, dla których dane zostały zebrane oraz pod warunkiem
zachowania aktualności jednej z wyżej opisanych podstaw prawnych, a także, gdy pojawiła się nowa
podstawa, np. przepis prawny lub konieczność realizacji roszczeń w postępowaniu sądowym.

Gdzie możesz uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych przez Panoramabiur.pl?
Jeśli masz pytania związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w serwisach prowadzonych
przez Panoramabiur.pl albo chciałbyś zgłosić zagadnienie związane z przetwarzaniem danych
osobowych przez Panoramabiur.pl, możesz się skontaktować z przedstawicielem Panoramabiur.pl,
korzystając z adresu kontaktowego: kontakt@panoramabiur.pl

