
Polityka prywatności platformy Time Busters 

K-VISION Krzysztof Janowski przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności 

użytkowników odwiedzających serwis www.timebusters.eu. Zależy nam, aby każdy użytkownik 

wiedział, jak może chronić swoją prywatność i jakie dane od niego pozyskujemy.

Korzystając z serwisu www.timebusters.eu akceptujesz zasady Polityki Prywatności.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 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 (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

Gromadzone dane pozyskiwane są za pośrednictwem formularza kontaktowego oraz podczas 

korzystania z serwisu przez użytkownika. Dane osobowe zbierane poprzez formularze kontaktowe 

służą wyłącznie do celów komunikacji z K-VISION Krzysztof Janowski.

Dane, które są pozyskiwane to:

 Imię 

 Nazwisko 

 Adres e-mail

 Adres IP

 Typ wykorzystywanej przeglądarki

 Język 

 Rodzaj systemu operacyjnego

 Informacja o czasie i dacie, lokalizacji

 Treści wiadomości przesyłane do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego

 Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) - Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i 

przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie 

połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. 

Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je 

utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Używamy ciasteczek, 

aby również tworzyć anonimowe statystyki serwisu - dzięki temu możemy lepiej poznać oczekiwania 

naszych użytkowników i rozwijać serwis tak, by był on jeszcze lepiej dostosowany do Pańskich 

potrzeb. 

Najczęściej przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies na 

różnych urządzeniach (komputerze czy smartfonie) użytkownika. Internauci mogą tez samodzielnie 

zarządzać tymi plikami, a nawet zblokować je. Wystarczy wybrać w przeglądarce opcję odrzucania 

ciasteczek, ale wtedy niektóre funkcje serwisu mogą nie działać poprawnie.

Zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz firmy K-VISION Krzysztof Janowski w celu 

optymalizacji działań.

Do monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy korzystając z narzędzia Google Analitics, 

które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie.
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Stosujemy m.in. firewall i urządzenia zabezpieczające serwer. Dostępu do danych udzielamy jedynie 

tym pracownikom i podmiotom, które muszą mieć do nich dostęp, aby je przetwarzać wyłącznie w 

celach opisanych w Polityce Prywatności.

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma K-VISION Krzysztof Janowski z siedzibą w 

Lubiczu Górnym przy ul. Nad Strugą 7; 87-162 Lubicz Górny, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców 

pod numerem NIP: 854-224-90-94, REGON 340571386. Z administratorem danych mogą się Państwo 

skontaktować za pośrednictwem adresu mailowego: ado@k-vision.pl, bądź telefonicznie na numer 

535-878-555.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe w związku z realizacją obowiązku prawnego ciążącego

na administratorze art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) w związku z 

obowiązującymi przepisami prawa.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na 

zlecenie administratora a także innym podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa. 

Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe zbieramy w celu: nawiązania relacji biznesowych oraz prowadzenia marketingu 

bezpośredniego (art. 6 RODO).

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

ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach

Podanie danych przez użytkownika jest dobrowolne, a podstawą ich przetwarzania jest jego zgoda.

Dane przetwarzane są do momentu wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania, żądania ich usunięcia

lub ograniczenia przetwarzania.

Dane osobowe nie będą wykorzystywane do celów innych niż te, dla których zostały pierwotnie 

zebrane.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe do chwili realizacji zadania, do którego dane 

osobowe zostały zebrane a następnie, jeśli chodzi o materiały archiwalne, przez czas wynikający z 

przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu prawo:

 otrzymania kopii swoich danych;

 sprostowania swoich danych;

 ograniczenia przetwarzania danych;

 wniesienia skargi do organu nadzorczego- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

 wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na adres mailowy ado@k-vision.pl;

 usunięcia danych osobowych;

 dostępu do swoich danych.

Umieszczamy w serwisie www.timebusters.eu linki do innych stron www i tym samym nie 

odpowiadamy za politykę prywatności na tych witrynach. Zachęcamy - po przejściu do innego serwisu

- do zapoznania się z obowiązującymi tam zasadami.

Jeśli zmienią się zasady Polityki Prywatności obowiązującej w serwisie www.timebusters.eu, 

niezwłocznie zamieścimy odpowiednie sprostowanie w owej polityce prywatności.
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