
Szanowni Państwo,  
 

mając na względzie potrzebę zapewnienia ochrony Państwa danych osobowych przetwarzanych 
podczas korzystania ze strony internetowej https://sylwiamendak.pl/ poniżej przekazujemy 
najważniejsze informacje dotyczące zasad ochrony Państwa prywatności.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych lub RODO), informujemy, iż Administratorem Państwa danych 
osobowych na stronie https://sylwiamendak.pl/ jest Sylwia Mendak prowadząca działalność 
gospodarczą pod firmą Kancelaria Adwokacka Sylwia Mendak w Gdańsku (80-338) Gdańsk przy ul. 
Opackiej 16/1, NIP: 7171760402 (dalej jako: „Kancelaria”). Z administratorem mogą się Państwo 
kontaktować w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw za 
pośrednictwem wiadomości e-mail pod adresem: adwokat@sylwiamendak.pl 

Informujemy, że Państwa dane osobowe są przetwarzane przez Kancelarię zgodnie z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić należyty 
poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe osób odwiedzających 
stronę internetową Kancelarii przetwarzane są na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
administratora (Kancelarii) lub zgody, jeśli o nią się zwrócono. Dane przetwarzane są w celu 
świadczenia pomocy prawnej (wykonania usługi), informowania o wszelkiego rodzaju zdarzeniach 
związanych z działalnością Kancelarii lub działalnością klientów Kancelarii, rekrutacji, marketingu oraz 
realizacji innych obowiązków wynikających z przepisów prawa. Przetwarzane przez Kancelarię dane 
osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do osiągnięcia celu, w jakim zostały zebrane. 
 
Wskazujemy, że Państwa dane osobowe nie będą profilowane, ani nie będą automatycznie 
przetwarzane. Nie będą również przekazywane poza granice Rzeczypospolitej Polskiej. 

Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wglądu w swoje dane osobowe i możliwość 
ich sprostowania lub uzupełnienia, usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych 
osobowych, przeniesienia danych (o ile będzie to technicznie możliwe) do innego podmiotu poprzez 
wskazanie innego podmiotu, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 

Przysługuje Państwu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w 
sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Kancelarię. Wszelkie pytania 
dotyczące przetwarzania danych należy kierować za pomocą poczty elektronicznej na 
adres adwokat@sylwiamendak.pl. 

LOGI SERWERA 

Korzystając ze strony internetowej Kancelarii przesyłają Państwo z wykorzystaniem swojego 
urządzenia zapytania do serwera, na którym przechowywana jest strona Kancelarii. Logi obejmują 
m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, 
który jest używany. Logi są zapisywane i przechowywane na serwerze. Logi serwera stanowią wyłącznie 
materiał pomocniczy służący do administrowania stroną. Ich zawartość nie jest nikomu ujawniana. 
Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie 
są wykorzystywane w celu identyfikacji konkretnych osób. 

 

https://sylwiamendak.pl/
https://sylwiamendak.pl/
mailto:adwokat@sylwiamendak.pl


PLIKI COOKIES 

Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, które przechowywane są w Państwa 
urządzeniu końcowym. Na stronie internetowej stosujemy dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
sesyjne oraz stałe. 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 Państwa 
urządzeniu końcowym przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia 
przez Ciebie. 
• Wariant I – wyraźna zgoda na pliki cookies. Podczas pierwszej wizyty na naszej stronie internetowej 

wyświetlona została informacja o stosowaniu na niej plików cookies. Akceptacja komunikatu 
oznacza, że zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookies. W każdym czasie mogą Państwo  
dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. 

• Wariant II – dorozumiana zgoda poprzez ustawienia przeglądarki. Zgodę na stosowanie na naszej 
stronie plików cookies wyrażają Państwo za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej w 
swoim urządzeniu końcowym. W każdym czasie możecie dokonać zmiany ustawień dotyczących 
plików cookies. Ustawienia dotyczące plików cookies 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 Państwa urządzeniu. 
Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w 
ustawieniach oprogramowania przeglądarki internetowej. Proszę pamiętać, że wyłączenie lub 
ograniczenie obsługi plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z naszej strony. 

  
Wykorzystujemy cookies w celu: 

• zapewnienia prawidłowego działania strony, 
• realizacji procesu zamówienia, 
• prawidłowego działania pop-upów i formularzy. 
• Wykorzystuję również cookies podmiotów zewnętrznych: 

o Google Analytics (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA) – w celu tworzenia statystyk i ich analizie dla optymalizacji strony, 

o Google Adwords (wydawca: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, 
CA 94043, USA) – w celu promocji mojej strony internetowej, 

o Facebook Pixel (wydawca: Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, 
USA) – w celu reklamowania mojej strony internetowej w serwisie Facebook, 

o Disqus (wydawca: Disqus Inc., 717 Market St. San Francisco, CA 94103) – w celu obsługi 
komentarzy na blogu. 

 
GOOGLE ANALITICS 
 
Kancelaria informuje, że niniejsza witryna korzysta z usługi Google Analitics, dającej wgląd w ruch 
generowany na niniejszej witrynie – więcej informacji w przedmiocie zasad działania, zbieranych oraz 
przetwarzanych przez tę usługę danych znajdą Państwo pod następującym linkiem.  

ZMIANA POLITYKI PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES 

Kancelaria zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w polityce prywatności. Zmiany będą 
wprowadzane w przypadku zmian obowiązujących przepisów prawa lub zmian warunków 
technologicznych funkcjonowania niniejszej strony internetowej. Aktualny tekst polityki prywatności 
zawsze będzie znajdować się na stronie internetowej Kancelarii. 

https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/
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