POLITYKA PRYWATNOŚCI | POLITYKA COOKIES
Jaki podmiot będzie administratorem twoich danych osobowych
Administratorem Twoich danych będzie 4BSystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamkowa 5,
42-286 Koszęcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS
0000520586 przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5751887093.
Jakie dane będą zbierane oraz w jakim celu
Będą to, Twoje dane osobowe, w szczególności pozostawione przez Ciebie w wysyłanym formularzu lub
przesłane poprzez e-mail: imię, nazwisko, adres IP, adres e-mail, telefon, oraz pliki cookies, niezbędne dla
prawidłowego korzystania ze strony internetowej, serwisów i innych użyteczności Serwisu, oraz w celach w
zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia usług, prawidłowego wykonania umowy, lub do podjęcia
działań, które dotyczą Twoich danych, przed zawarciem umowy między innymi takich jak Kontakt z Tobą, jak
również niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.
Jakim podmiotom możemy przekazać Twoje dane osobowe
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawem dane osobowe możemy przekazywać podmiotom, które
przetwarzają przekazane dane na nasze zlecenie, np. podmiotom współpracującym zarówno osobowe jak i
kapitałowe, podwykonawcom naszych usług, jak również podmiotom, które są uprawnione do uzyskania danych
osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sytuacji gdy, uprawnione podmioty wystąpią z takim
żądaniem z podaniem podstawy prawnej np. Sądy lub Prokuratura.
Twoje prawa do Twoich danych. Okres przetwarzania danych
Administrator danych osobowych przetwarza Twoje dane osobowe na czas realizacji celów, w którym dane te są
przetwarzane oraz przez okres 10 lat od dnia zakończenia realizacji celów, w których dane te są przetwarzane.
Twoim głównym prawem jest żądanie dostępu do Twoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia
lub ograniczenia ich przetwarzania. Kolejnym Twoim prawem jest możliwość przenoszenia Twoich
danych, wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu oraz
prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
Zasadność z przetwarzaniem i gromadzeniem Twoich danych
Twoje dane osobowe, będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe są
niezbędne do prawidłowego wykonania usług i są konieczne w zakresie prawidłowego stosowania regulaminów
lub podobnych dokumentów dostępnych w naszych usługach i z których będziesz korzystać. Jednocześnie
zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych osobowych jest związana z dopasowywaniem treści
usług do Twoich potrzeb i oczekiwań. Co więcej zasadność przetwarzania i gromadzenia Twoich danych
osobowych jest związana z zapewnieniem bezpieczeństwa, udoskonalaniem i pomiarem danych osobowych,
jak również marketing bezpośredni własnych usług 4BSystems, który jest uzasadniony szeroko rozumianym
interesem Administratora i który polega w szczególności na kontakcie z Tobą w dowolnej formie, celem
prawidłowego oferowania i świadczenia usług. Tym samym przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów

prawidłowego wykonania usług oraz w celach marketingu bezpośredniego będzie odbywać się na podstawie
Twojej wyraźnej i dobrowolnej zgody, poprzez świadome zaznaczenie checkboxa o treści „Wyrażam zgodę na
przetwarzanie danych osobowych w celu złożenia oferty”, który znajduje się na końcu formularza kontaktowego.
Wyrażenie zgody w zakresie Twoich danych
Wobec powyższego prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie zgody poprzez
zaznaczenie pola „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu złożenia oferty”.
Twoja zgoda jest dobrowolna i w każdym dowolnym momencie możesz ją wycofać, przy czym wycofanie Twojej
zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem w zakresie przetwarzania Twoich danych, na podstawie
wyrażonej Twojej zgody, przed jej wycofaniem.
Jeżeli nie ukończyłeś 16 roku życia, koniecznym jest zaaprobowanie lub wyrażenie zgody przez osobę
sprawującą władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.
Biorąc pod uwagę powyższe, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, w celach
prawidłowego wykonania świadczonych usług oraz w celach marketingu bezpośredniego własnych usług
4BSystems, które są zbierane w ramach korzystania przeze mnie ze stron internetowych, serwisów innych
użyteczności 4BSystems, w tym zapisywanych w plikach cookies przez 4BSystems zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności przepisów prawa w zakresie
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), które wejdzie w życie
po 25 maja 2018 roku.

NOTA PRAWNA
Zawarte w naszym serwisie informacje nie stanowią porady prawnej. Służą one tylko i wyłącznie szerzeniu
informacji o oferowanych przez nas usługach. Zastrzegamy sobie prawo kontaktu z wybranymi osobami
przesyłającymi do nas zgłoszenia dotyczące wypadków oraz oferty współpracy. Nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za działania powzięte bądź też zaniechane w oparciu o informacje zawarte w naszym serwisie
internetowym. Jeżeli potrzebujesz fachowej porady dotyczącej możliwości uzyskania odszkodowania skonsultuj
swój problem telefonicznie lub zgłoś go za pośrednictwem formularza.
POLITYKA PRYWATNOŚCI
Dane osobowe wysyłane do nas za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, jak również inne zebrane przez
nas dane użytkowników przetwarzamy w sposób zgodny z wymogami prawa polskiego, w szczególności w
zgodzie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną.
Dane zebrane przez nas drogą elektroniczną za pośrednictwem listu e-mail lub formularza umieszczonego w
serwisie umożliwiają nam nawiązanie kontaktu z osobą zainteresowaną naszymi usługami. Zainteresowany
przesyłając nam zgłoszenie nie jest zobligowany do skorzystania z naszych usług.
POLITYKA COOCKIES
1. Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach
Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną żądanych
przez Użytkownika, przez 4BSystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
§1.Definicje
1.Administrator – oznacza 4BSystems spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Zamkowa 5, 42-286
Koszęcin, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000520586

przez Sąd Rejonowy w Częstochowie XVII Wydział Gospodarczy KRS, NIP: 5751887093, który świadczy usługi
drogą elektroniczną oraz przechowuje i uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniach Użytkownika.
2.Cookies – oznacza dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i
przechowywane na urządzeniach za pośrednictwem których Użytkownik korzysta ze stron internetowych Serwisu.
3.Cookies Administratora – oznacza Cookies zamieszczane przez Administratora, związane ze świadczeniem
usług droga elektroniczną przez Administratora za pośrednictwem Serwisu.
4.Cookies Zewnętrzne – oznacza Cookies zamieszczane przez partnerów Administratora, za pośrednictwem
strony internetowej Serwisu.
5.Serwis – oznacza stronę internetową, pod którą Administrator prowadzi serwis internetowy, działającą w
domenie legallycrm.pl i legallycrm.com
6.Urządzenie – oznacza elektroniczne urządzenie za pośrednictwem, którego Użytkownik uzyskuje dostęp do
stron internetowych Serwisu.
7.Użytkownik – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mogą być
świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa o świadczenie usług drogą
elektroniczną.
§2.Rodzaje wykorzystywanych Cookies
1.Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą
nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania
lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez
Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę
domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość.
2.Administrator wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a)Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia
sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm
cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z
Urządzenia Użytkownika.
b)Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.
Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia
Użytkownika. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani
żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.
3.Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do swojego Urządzenia. W
przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury
wymagają plików cookies.
§3.Cele w jakich wykorzystywane są Cookies
1.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu poprawnej konfiguracji serwisu, a w szczególności do:
a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych Serwisu.
b)rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlenia strony
internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

c)zapamiętania ustawień wybranych przez Użytkownika i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie
wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik,
d)zapamiętania historii odwiedzonych stron w serwisie w celu rekomendacji treści,
e)rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.
2.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu uwierzytelniania użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji
użytkownika w serwisie, a w szczególności do:
a)utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie
Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b)poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności
sesji przeglądarki.
c)optymalizacji i zwiększenia wydajności usług świadczonych przez Administratora.
3.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności
stron internetowych, a w szczególności do:
a)dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji
korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe
parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego
indywidualnych potrzeb;
b)poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań
Użytkowników na strony internetowe Serwisu.
4.AdmiNistrator wykorzystuje Cookies własne w celu zapamiętania lokalizacji użytkownika, a w szczególności do
poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w dostosowanie dostarczanych informacji do
Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.
5.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności
do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają
ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
6.Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu świadczenia usług reklamowych, a w szczególności do
dostosowania prezentowanych za pośrednictwem Serwisu reklam usług i produktów firm trzecich.
7.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na
stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.vimeo.com
(administator cookies zewnętrznego: Vimeo, LLC. z siedzibą w USA).
8.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania treści multimedialnych na
stronach internetowych Serwisu, które są pobierane z zewnętrznego serwisu internetowego www.youtube.com
(administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
9.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych
statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego:
Google Inc z siedzibą w USA).
10.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu prezentowania reklam dostosowanych do
preferencji Użytkownika z wykorzystaniem narzędzia internetowej reklamy Google AdSense (administrator
cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

11.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA).
12.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych plus.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).
13.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych Facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub
Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii).
14.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu popularyzacji serwisu za pomocą serwisów
społecznościowych LinkedIn.com (administrator cookies zewnętrznego: LinkedIn Ireland Limited z siedzibą w
Irlandii).
15.Administrator usługi wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu ułatwienia komunikacji za pośrednictwem
strony internetowej Serwisu za pośrednictwem narzędzia skype.com (administrator cookies zewnętrznego:
Microsoft Corporation z siedzibą w USA).
§4.Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies
1.Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając
warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Zmiany
ustawień, o których mowa w zdaniu poprzednim, Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki
internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki
sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź
informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o
możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki
internetowej).
2.Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce
internetowej, której używa.
3.Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie
internetowej Serwisu.

