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POLITYKA PRYWATNOŚCI  

Peter Green 

I. Postanowienia Ogólne 

Postanowienia poniższe stanowią politykę prywatności (dalej: „Polityka Prywatności”), która 

określa informacje dotyczące zbierania danych, w tym danych osobowych użytkowników usług(i) 

świadczonej przez Peter Green Accounting Corporation spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Andriollego 34/14, 05-400 Otwock, 

wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez 

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod 

numerem KRS 0000680088, NIP 5322069141, REGON 367358409 zwaną dalej Peter Green, 

oraz sposób ich przetwarzania.  

Od 25 maja 2018 roku jako Administrator Państwa danych osobowych odpowiadamy za ich 

wykorzystanie 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 

(Rozporządzenie o ochronie danych osobowych), którego celem jest ujednolicenie zasad 

przetwarzania danych osobowych na terenie UE. 

II. Dane osobowe 

Peter Green dokłada wszelkich starań, aby prowadzony serwis na stronie internetowej peter-

green.com ułatwiał każdemu użytkownikowi przeglądanie strony i wysyłanie formularzy 

kontaktowych. Dlatego w trosce o bezpieczeństwo i wygodę informujemy, że poruszając się po 

stronie wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez serwis plików cookies oraz innych podanych 

dobrowolnie danych osobowych. Dane, o które będziesz proszony w formularzach kontaktowych, 

są niezbędne do działania serwisu lub realizacji usługi. Podanie danych jest dobrowolne. 

Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której te dane dotyczyły. Szanujemy prawo 

do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny 

protokół szyfrowania komunikacji (SSL). Dane osobowe podawane w formularzu na peter-

green.com są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych. Ochrona 

danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich 

przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach. 

Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w Peter Green jest możliwy drogą 

elektroniczną pod adresem: info@peter-green.com 
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III. Rodzaje i cel wykorzystania danych 

Rodzaj danych osobowych 

1. Imię i Nazwisko 

2. NIP 

3. Pesel 

4. Adres zamieszkania 

5. Adres do korespondencji 

6. Nazwa Firmy (CEIDG) 

7. Adres e-mail 

8. Telefon 

Cel wykorzystania danych 

Dane osobowe pozyskiwane są w związku z realizacją usług świadczonych przez Peter Green 

takich jak: 

1. Przetwarzaniem zapytań 

2. Przesyłaniem informacji handlowych drogą elektroniczną 

3. Zawarciem oraz realizacją umów pomiędzy Peter Green a Klientem, w tym zapewnieniem 

poprawnej jakości usług przez cały czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu. 

4. Marketingu bezpośredniego 

IV. Cookies (Ciasteczka) 

Peter Green zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony 

internetowej Peter Green. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty 

identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, 

zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktowych.  

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem 

działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nie usuwanie ich z dysku. W wielu 

przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika.  

Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w 

szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki 

bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. 

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

oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez 

plików cookies nie działać poprawnie. 
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V. Niezapowiedziane Wiadomości 

Peter Green zastrzega sobie prawo do wysyłania niezapowiedzianych wiadomości osobom, 

których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się z Polityką Prywatności. Pod pojęciem 

niezapowiedzianych wiadomości Peter Green rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do 

jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. 

życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne 

materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane 

kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Peter Green 

VI. Inne formularze 

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Peter 

Green i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Peter Green nie podlegają 

„Polityce Prywatności”. 

VII. Przekazywanie danych 

Peter Green w ramach prowadzonej działalności przekazuje dane osobowe następującym 

podmiotom: 

1. Pracownikom 

2. Świadczącym usługi zarządzania systemem teleinformatycznym 

 

VIII. Uprawnienia użytkowników w zakresie danych osobowych 

Prawo dostępu do danych 

Przepisy Rozporządzenia o ochronie danych osobowych, uprawniają Państwa do wystąpienia do 

nas z żądaniem: 

1. Udzielenia informacji o przetwarzanych danych 

2. Wydania kopii przetwarzanych danych 

3. Niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych 

4. Uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie 

dodatkowego oświadczenia 

5. Ograniczenia przetwarzania danych w przypadku zakwestionowania ich prawidłowości 

6. Niezwłocznego usunięcia danych bezpodstawnie przetwarzanych 

7. Przeniesienia danych do innego administratora w powszechnie używanym formacie, 

nadającym się do odczytu maszynowego 
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Prawo do sprzeciwu 

Wobec przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonywania przez nas zadań 

realizowanych w interesie publicznym lub niezbędnych do celów wynikających z naszych prawnie 

uzasadnionych interesów – mogą Państwo wnieść sprzeciw w sytuacjach szczególnych. W tym 

przypadku nie wolno nam będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy 

istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec 

interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub 

obrony roszczeń. 

Natomiast jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu 

bezpośredniego, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec ich 

przetwarzania wywołujący skutek natychmiastowy. 

Prawo do wniesienia skargi 

Jeżeli uznają Państwo, iż dokonywane przez Peter Green przetwarzanie danych osobowych jest 

niezgodne z prawem – przysługuje Państwu skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych. 

IX. Zmiany Polityki Prywatności 

Peter Green zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego 

użytkownika serwisu należącego do Peter Green obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O 

zmianach Polityki Prywatności, Peter Green  będzie informować na stronach serwisu. 

X. Dodatkowe informacje 

W przypadku pytań lub wątpliwości, co do Polityki Prywatności, Peter Green prosi o kontakt na 

adres e-mail podany na stronach serwisu info@peter-green.com 

 

 

Data uaktualnienia: 22-05-2018 r. 

 


