
POLITYKA PRYWATNOŚCI I COOKIES

Administratorem strony, a także Państwa danych osobowych  jest KTW Trawka & Widera
Kancelaria  Prawna  Radca  Prawny  Anna  Kornecka-Trawka  z  siedzibą  w  Katowicach  
ul. Staromiejska 7, 40-013 Katowice, NIP 9542262600 (dalej zwana KTW Trawka & Widera)

W  celu  uzyskania  informacji  związanych  z  treściami  na  stronie  czy  z  ochroną  danych
osobowych,  proszę o  kontakt  zgodnie  z  danymi  podanymi  pod  adresem:  www.ktw-
kancelaria.pl 

Jako administrator  strony KTW Trawka & Widera  dokłada  wszelkich  starań,  by materiał
zawarty na stronie internetowej  był aktualizowany na bieżąco i kompletny.

KTW  Trawka  & Widera  ani  żadna  z  osób  zatrudnionych  przez  Kancelarię  nie  ponoszą
odpowiedzialności  za  jakiekolwiek  bezpośrednie  lub  pośrednie  straty  wynikające  z
korzystania z informacji zamieszczanych na stronie internetowej oraz na funpage na portalu
Facebook  a  także  nie  odpowiada  za  jakiekolwiek  uszkodzenia  lub  wirusy,  które  mogą
zainfekować sprzęt danego użytkownika podczas korzystania ze strony.

KTW Trawka  & Widera  nie  odpowiada  także  za  treści  i  materiały  zawarte  na  stronach
internetowych, do których odnośniki zostały tutaj opublikowane.

Prezentowane na stronie internetowej  Kancelarii  oraz na blogu informacje nie są źródłem
porad prawnych ani nie stanowią reklamy prowadzonej przez Kancelarię działalności. Mają
one charakter wyłącznie informacyjny.

W razie jakichkolwiek wątpliwości wynikających z polityki prywatności prosimy o maila na
adres: kancelaria@ktw-kancelaria.pl 

Zawartość strony internetowej, a więc m.in. teksty, grafiki czy zdjęcia chronione są prawem
autorskim. Wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie jest niedozwolone bez
uzyskania uprzedniej pisemnej zgody osoby dysponującej prawami autorskimi.

Żadna część strony internetowej oraz wpisów publikowanych na funpage FB KTW Trawka &
Widera nie  może być publikowana bez pisemnej  zgody. Wykorzystywanie  w jakikolwiek
sposób,  drukowanie  czy  kopiowanie  mogą  odbywać  się  tylko  i  wyłącznie  do  użytku
prywatnego, a nie komercyjnego.

Dane  osobowe  wysyłane  do  KTW  Trawka  &  Widera,  jak  również  inne  zebrane  dane
przetwarzane są w sposób zgodny z przepisami RODO (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych)  z  dnia  27  kwietnia  2016  r.  (Dz.  Urz.  UE.  L  Nr  119,  str.  1)  oraz  przepisami
krajowymi.

Dane mogą być  przetwarzanie w następujących celach:

1) dokonania wyceny danej usługi i jej wykonania (dane podane przez Państwa: np.
imię i nazwisko, nazwa firmy, adres, adres e-mail, nr tel.) — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. b RODO,



2) spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. prawa podatkowego
- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,

3) kontaktu telefonicznego lub mailowego z klientem lub potencjalnym klientem (np.
imię i nazwisko, adres e-mail, nr tel.) - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda), b
lub f RODO,

Dane przesłane do KTW Trawka & Widera drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty
elektronicznej  wykorzystywane  są  w celu  nawiązania  kontaktu  z daną  osobą.  Osoby
przesyłające swoje dane nie są zobowiązane do skorzystania z usług KTW Trawka & Widera

KTW Trawka & Widera nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem
informacji zawartych w plikach cookies (tzw. „ciasteczka”) - cookies własne.

Informacje  zapisane  za pomocą cookies  używane są w szczególności  w celu poprawnego
korzystania ze strony internetowej.

Ustawienia dotyczące cookies mogą zostać zmienione w programie służącym do przeglądania
stron  internetowych  (tj.  w  przeglądarce  internetowej).  Wyczerpujące  dane  dotyczące
możliwości  i  sposobów  obsługi  plików  cookies  dostępne  są  w  ustawieniach  danej
przeglądarki internetowej. KTW Trawka & Widera informuje jednocześnie, że ograniczenie
stosowania cookies może wpłynąć na sposób działania niniejszej strony internetowej.

Na stronie  używana jest  wtyczka  udostępniona  przez  serwis  społecznościowy Facebook i
Istagram  Wyświetlając  stronę  internetową,  zawierającą  taką  wtyczkę,  przeglądarka
Użytkownika  nawiązuje  bezpośrednie  połączenie  z  serwerem  administratora  ww.  serwisu
społecznościowego.  Zawartość  wtyczki  jest  przekazywana  bezpośrednio  do  przeglądarki
Użytkownika  i  integrowana  ze  stroną.  Jeśli  Użytkownik  jest  zalogowany  do  serwisu
społecznościowego,  to  usługodawca  serwisu  będzie  mógł  bezpośrednio  przyporządkować
wizytę na stronie do danego profilu w serwisie społecznościowym. Cel i zakres gromadzenia
danych oraz  ich  dalszego  przetwarzania  i  wykorzystania  przez  usługodawcę,  jak  również
możliwość  kontaktu  oraz  prawa  Użytkowników  w  tym  zakresie  i  możliwość  dokonania
ustawień  zapewniających  ochronę  prywatności,  zostały  opisane  w  polityce  prywatności
usługodawcy.

Korzystanie ze strony internetowej Kancelarii oraz bloga bez zmiany ustawień dotyczących
cookies oznacza, iż będą one zapisane w pamięci urządzenia.
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