
POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU INTERNETOWEGO LINGUAGROUP 

1. Administratorem danych osobowych jest administrator strony LinguaGroup z siedzibą przy
ul. Marszałkowskiej 2 lok. 11, 00-581 Warszawa, NIP 9522136430, REGON 361295642  (dalej
„Administrator”).

2. Administrator prowadzi serwis internetowy linguagroup.eu (dalej „Serwis”).

3.  Uzżytkownik  Serwisu (dalej  „Uzżytkownik”)  wyrazża  zgodę  na  przetwarzanie  jego  danych
osobowych przez Administratora na zasadach okresślonych niniejszą polityką prywatnosści.

4.  Wszelkie  osświadczenia,  zapytania  i  informacje  dotyczące  danych  osobowych  mogą  bycś
przekazane Administratorowi za posśrednictwem:

a. poczty elektronicznej na adres e-mail:  sworn.translate@gmail.com; 
b. pisemnie na adres siedziby Administratora. 

5.  Dane  osobowe  Uzżytkownika  są  przetwarzane  na  podstawie  art.  6  i  innych  przepisoś w
Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie  ochrony  osoś b  fizycznych  w  związku  z  przetwarzaniem danych  osobowych  i  w
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogoś lne
rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”).

6. Dane osobowe Uzżytkownika przetwarzane są w celu:
a.  udzielania  odpowiedzi  na  zapytania  ofertowe  przesłane  przez  Uzżytkownika  za
posśrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego oraz do dalszego
kontaktu z Uzżytkownikiem, 
b. wykonania zawartych umoś w o sświadczenie usług w zakresie tłumaczenś . 

7. Dane Uzżytkownika są roś wniezż  przetwarzane w celu wykonywania umoś w, ktoś rych stroną
jest Uzżytkownik,  lub do podjęcia innych działanś  na zżądanie Uzżytkownika przed zawarciem
umowy.

8. Dane Uzżytkownika są roś wniezż  przetwarzane, gdy jest to niezbędne do celoś w wynikających z
prawnie  uzasadnionych  interesoś w  realizowanych  przez  Administratora  lub  przez  stronę
trzecią  (z  wyjątkiem sytuacji,  w ktoś rych nadrzędny charakter  wobec tych interesoś w mają
interesy lub podstawowe prawa i wolnosści osoby, ktoś rej dane dotyczą, wymagające ochrony
danych osobowych), w tym w szczegoś lnosści do celoś w:

a.  dokonywania  rozliczenś  podatkowych  zgodnie  z  przepisami  polskiego  prawa
podatkowego; 
b. prowadzenia księgowosści  zgodnie z przepisami Ustawy o rachunkowosści i innych
własściwych przepisoś w polskiego prawa; 
c.  egzekwowania  nalezżnosści  zgodnie  z  przepisami  Kodeksu  cywilnego  i  innych
własściwych przepisoś w polskiego prawa.

9. Administrator przetwarza następujące kategorie danych Uzżytkownika:
a. imię i nazwisko; 
b. adres e-mail; 
c. numer telefonu;
d. adres korespondencyjny;
e. dane zawarte w plikach przekazanych do tłumaczenia. 
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10. Odbiorcami danych osobowych Uzżytkownika mogą bycś:
a.  Pracownicy,  zleceniobiorcy,  podwykonawcy  i  inne  osoby  zatrudnione  lub
wspoś łpracujące z Administratorem; 
b. Biura rachunkowe wspoś łpracujące z Administratorem; 
c. Kancelarie prawne wspoś łpracujące z Administratorem;
d.  Podmioty  sświadczące  usługi  informatyczne  na  rzecz  Administratora,  w  tym  w
szczegoś lnosści usługi hostingu stron internetowych i usługi poczty e-mail;
e. Podmioty sświadczące usługi marketingowe na rzecz Administratora; 
f.  Podmioty  uczestniczące  w  dokonywaniu  rozliczenś ,  w  tym  dostawcy  systemoś w
fakturowych i banki; 
g. Podmioty sświadczące usługi pocztowe i kurierskie. 

11.  Dane  osobowe  Uzżytkownika  mogą  bycś  przekazywane  do  panś stw  trzecich,  jednak
wyłącznie  na  zasadach  opisanych  w art.  46  RODO,  tj.  pod  warunkiem  zapewnienia  przez
odbiorcę odpowiednich zabezpieczenś .  W kazżdym wypadku Uzżytkownik jest uprawniony do
otrzymania kopii dotyczących go danych.

12.  Dane osobowe Uzżytkownika będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji
celoś w przetwarzania danych, czyli przez:

a.  okres  utrzymywania  komunikacji  z  Uzżytkownikiem,  w  tym  zwłaszcza  okres
niezbędny do przedstawienia oferty i  udzielenia Uzżytkownikowi wszelkich zżądanych
informacji; 
b. okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umoś w zawartych z Uzżytkownikiem; 
c.  okres  niezbędny  dla  dokonania  rozliczenś  podatkowych  dotyczących  Uzżytkownika
oraz  wymagany  prawem  okres  przechowywania  dokumentacji  związanej  z
rozliczeniami podatkowymi;
d. wymagany prawem okres przechowywania dokumentacji rachunkowej;
e.  okres  niezbędny  dla  przeprowadzenia  egzekucji  nalezżnosści  Administratora.  Dane
osobowe  Uzżytkownika  zostaną  trwale  usunięte,  gdy  wszystkie  wyzżej  wymienione
okresy dobiegną konś ca. 

13. Uzżytkownik ma prawo do:
a. uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go
dotyczące; 
b. otrzymania kopii przetwarzanych danych; 
c.  uzyskania  od  Administratora  wszelkich  informacji  objętych  zakresem  niniejszej
Polityki Prywatnosści.

14.  Uzżytkownik  ma  prawo  zżądania  od  Administratora  niezwłocznego  sprostowania
dotyczących  go  danych  osobowych,  ktoś re  są  nieprawidłowe.  Z  uwzględnieniem  celoś w
przetwarzania,  Uzżytkownik  ma  prawo  zżądania  uzupełnienia  niekompletnych  danych
osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego osświadczenia.

15. Uzżytkownik ma prawo zżądania od Administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących
go  danych  osobowych,  a  Administrator  ma  obowiązek  bez  zbędnej  zwłoki  usunącś  dane
osobowe  (z  zastrzezżeniem  wyjątkoś w  przewidzianych  prawem),  jezżeli  zachodzi  jedna  z
następujących okolicznosści:

a. dane osobowe nie są juzż  niezbędne do celoś w, w ktoś rych zostały zebrane lub w inny
sposoś b przetwarzane; 
b. Uzżytkownik cofnął zgodę, na ktoś rej opiera się przetwarzanie, i nie ma innej podstawy
prawnej przetwarzania; 



c. Uzżytkownik wnosi sprzeciw, o ktoś rym mowa w punkcie 18;
d.  dane osobowe były przetwarzane niezgodnie  z  prawem; e.  dane osobowe muszą
zostacś  usunięte  w  celu  wywiązania  się  z  obowiązku  prawnego  przewidzianego  w
prawie Unii lub prawie panś stwa członkowskiego, ktoś remu podlega Administrator;
f.  dane  osobowe  zostały  zebrane  w  związku  z  oferowaniem  usług  społeczenś stwa
informacyjnego bezposśrednio dziecku,  na  podstawie  zgody dziecka lub jego rodzica
(opiekuna). 

16.  Uzżytkownik  ma  prawo  zżądania  od  Administratora  ograniczenia  przetwarzania  w
następujących przypadkach:

a.  gdy  Uzżytkownik  kwestionuje  prawidłowosścś  danych  osobowych  –  na  okres
pozwalający Administratorowi sprawdzicś prawidłowosścś tych danych; 
b. gdy przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a Uzżytkownik sprzeciwia się usunięciu
danych osobowych, zżądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania; 
c. gdy Administrator nie potrzebuje juzż  danych osobowych do celoś w przetwarzania, ale
są one potrzebne Uzżytkownikowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenś ;
d.  gdy  Uzżytkownik  wnioś sł  sprzeciw,  o  ktoś rym  mowa  w  punkcie  18  –  do  czasu
stwierdzenia,  czy  prawnie  uzasadnione  podstawy  po  stronie  Administratora  są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, ktoś rej dane dotyczą.

17. Uzżytkownik ma prawo otrzymacś w ustrukturyzowanym, powszechnie uzżywanym formacie
nadającym  się  do  odczytu  maszynowego  dane  osobowe  go  dotyczące,  ktoś re  dostarczył
Administratorowi, oraz ma prawo przesłacś te dane osobowe innemu administratorowi danych
bez przeszkoś d ze strony Administratora, ktoś remu dostarczono te dane osobowe. Wykonując
prawo  do  przenoszenia  danych  Uzżytkownik  ma  prawo  zżądania,  by  dane  osobowe  zostały
przesłane przez Administratora bezposśrednio innemu administratorowi danych osobowych, o
ile jest to technicznie mozż liwe.

18. Uzżytkownik ma prawo w dowolnym momencie wniesścś sprzeciw – z przyczyn związanych z
jego szczegoś lną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych opartego
na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Administratora lub przez stronę
trzecią.  Administratorowi  nie  wolno  juzż  przetwarzacś  tych  danych  osobowych,  chyba  zże
wykazże  on  istnienie  wazżnych  prawnie  uzasadnionych  podstaw  do  przetwarzania,
nadrzędnych wobec interesoś w, praw i wolnosści osoby, ktoś rej dane dotyczą, lub podstaw do
ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczenś .

19.  Uzżytkownik  mozże  w  kazżdym  czasie  wycofacś  zgodę  na  przetwarzanie  danych.  Nalezży
jednak pamiętacś, zże:

a. wycofanie zgody nie wpływa na legalnosścś  przetwarzania, ktoś rego dokonano przed
wycofaniem zgody; 
b.  pomimo wycofania  zgody Administrator  jest  nadal  uprawniony do przetwarzania
danych  w  zakresie  wskazanym  w  punktach  7-8  oraz  w  zakresie  niezbędnym  do
wykonania zawartych umoś w. 

20. Uzżytkownik ma prawo wniesścś skargę do organu nadzorczego, w szczegoś lnosści w panś stwie
członkowskim  swojego  zwykłego  pobytu,  swojego  miejsca  pracy  lub  miejsca  popełnienia
domniemanego naruszenia, jezżeli sądzi, zże przetwarzanie danych osobowych go dotyczących
narusza przepisy RODO. 


