
 

 

Polityka Prywatności 

Poniższa treść wynika z realizacji obowiązku informacyjnego zawartego w art. 13 
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”). 

Administrator Danych Osobowych 

Administratorem Państwa danych osobowych jest NOKE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 
przy Alei 3-go Maja 7A, lok. 30, 00-401 Warszawa, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla 
m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem KRS: 0000509940, NIP: 7010426951, REGON: 147250214, wysokość kapitału 
zakładowego: 5.000,00 PLN (pięć tysięcy złotych) (dalej: „Administrator”). Z 
Administratorem można się kontaktować się poprzez e-mail: office@nokearchitects.com, 
za pomocą telefonu pod numerem: +48 22 412 10 14 oraz drogą pocztową na adres siedziby 
wskazany powyżej.  

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych 

Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu właściwej obsługi tj. udzielanie 
odpowiedzi na kierowane do nas pytania oraz nawiązanie i realizacja umów, na podstawie 
art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO, a zatem, gdy: przetwarzanie jest niezbędne do wykonania 
umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie 
osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy; przetwarzanie jest niezbędne do 
wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (np. wypełnianie 
obowiązków podatkowo-rozliczeniowych, księgowo-sprawozdawczych lub 
archiwizacyjnych); przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie 
uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, z 
wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub 
podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych 
osobowych. Przetwarzanie danych osobowych objętych oświadczeniem o zgodzie, 
odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, w zakresie i w celu wyrażonym 
w jej treści. 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji poszczególnych 
celów wskazanych wyżej. 
Administrator nie będzie stosował wobec Państwa zautomatyzowanego podejmowania 
decyzji, w tym profilowania. 
 
Odbiorcy danych 



 

 

1) dane będą przekazane do podmiotów świadczących na naszą rzecz usługi wsparcia 
w tym usługi księgowe, kadrowe oraz IT, przy czym takie podmioty przetwarzają 
dane na podstawie umów zawartych z nami i wyłącznie zgodnie z poleceniami 
Administratora; 

2) upoważnieni pracownicy i współpracownicy Administratora; 
3) dostawcy usług zaopatrujących Administratora w rozwiązania techniczne oraz 

organizacyjne, umożliwiające świadczenie usług (w szczególności operatorzy 
pocztowi, firmy kurierskie, dostawcy usług prawnych i doradczych oraz ich 
upoważnieni pracownicy i współpracownicy; 

4) poza wymienionymi podmiotami Państwa dane mogą zostać udostępnione 
wyłącznie na żądanie podmiotów upoważnionych do tego na podstawie przepisów 
prawa (np. Urząd Skarbowy, bank, sądy, organy ścigania, instytucje państwowe); 

 
Administrator nie będzie przekazywać ani zezwalać na przekazywanie Państwa danych 
osobowych poza terytorium EOG. 

Mają Państwo prawo do: 

1) żądania dostępu do danych,  
2) sprostowania,  
3) usunięcia, 
4) ograniczenia ich przetwarzania, 
5) przenoszenia,  
6) zgłoszenia sprzeciwu,  
7) cofnięcia zgody.  

 
W celu realizacji jednego ze swoich praw prosimy o kontakt z nami korzystając z podanego 
wyżej adresu mailowego. 
Bezpieczeństwo Państwa danych jest dla nas priorytetem, jeśli jednak uznają Państwo, że 
przetwarzając dane naruszamy przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 
  
Okres przechowywania danych 

Państwa dane osobowe będą wykorzystywane przez nas przez okres niezbędny do 
udzielenia odpowiedzi oraz przez cały okres obowiązywania zawartych umów, a także 
później – do czasu upływu okresu wymagalności roszczeń związanych z umowami, 
wynikających z Kodeksu cywilnego oraz przez okres wskazany przez przepisy prawa w 
związku z realizacją obowiązków podatkowych, rachunkowych, ubezpieczeniowych i 
archiwizacyjnych. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte. 

Pliki cookies  



 

 

 
1) Strona korzysta z plików cookies (tzw. „ciasteczek”). 
2) Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 
tekstowe, które przechowywane są, w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony i 
przeznaczone są do korzystania ze Strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony 
internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz 
unikalny numer. 
3) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Strony pliki cookies 
oraz uzyskującym   do nich dostęp jest NOKE. 
4) Pliki cookies mogą być wykorzystywane w następujących celach: 
 

a) realizacji celów określonych w niniejszej Polityce; 
b) utrzymania sesji Użytkownika Strony; 

c) dostosowania zawartości Strony do preferencji Użytkownika Strony oraz 
optymalizacji korzystania ze Strony; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać 
urządzenie Użytkownika Strony i odpowiednio wyświetlić Stronę, dostosowaną do 
jego indywidualnych potrzeb. 

5) W ramach funkcjonowania Strony stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: 
„sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 
tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Strony do 
czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 
(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 
końcowym Użytkownika Strony przez czas określony w parametrach plików cookies lub do 
czasu ich usunięcia przez Użytkownika Strony.             . 
6) Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 
standardowo domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu 
końcowym Użytkownika Strony. Użytkownicy Strony mogą dokonać zmiany ustawień w tym 
zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 
automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 
pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. 
 7) Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 
dostępne na Stronie. 
 
Zarządzanie plikami cookies 

1) Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia 
przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów 
uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika, może utrudnić, a w 
skrajnych przypadkach, może uniemożliwić korzystanie ze Strony. 



 

 

2) W celu zarządzania ustawieniami plików cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę 
internetową bądź urządzenie mobilne z którego korzystasz i postępuj zgodnie z 
instrukcjami.  
 

a) Firefox 
b) Chrome 
c) Internet Explorer 
d) Microsoft Edge 
e) Opera 
f) Safari 
g) Android 
h) Safari iOS 

 

 

 

 
 
 

https://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
https://privacy.microsoft.com/pl-pl/windows-10-microsoft-edge-and-privacy
https://help.opera.com/en/presto/browser-behavior/
https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/12.0/mac/10.14
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

