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Firma: Lotnicza Agencja Reklamowa PARAPLAN 
Agnieszka Sulewska 

 
Polityka obowiązuje od dnia: 25 Maja 2018 
 
Firma PARAPLAN uznaje Rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO (GDPR) i bazując na nim 
przygotowała poniższą Politykę RODO (GDPR) firmy PARAPLAN. 
 
W ramach codziennej działalności, firma zbiera i przetwarza przeróżne dane, w tym dane osobowe. Wszelkie dane 
osobowe przetwarzane przez naszą firmę wykorzystywane są jedynie do celów niezbędnych do wykonania zlecenia, 
otrzymania opinii po wykonanym zleceniu oraz do promocji wykonanego zlecenia za pośrednictwem mediów 
internetowych (firmowa strona internetowa lub media społecznościowe). Żadne dane osobowe nie są wykorzystane 
do celów marketingowych tj. wysyłanie reklam. W ramach Polskiego i międzynarodowego prawa możemy nadal 
wykorzystywać dane osobowe po wykonaniu zlecenia w związku z czynnościami prawnymi niezbędnymi do działania 
naszej firmy. W tym celu możemy, przekazywać dane to takich jednostek jak Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) czy 
jednostek podatkowych zgodnie z prawnym wymogiem. 
 
Wszelkie dane uzyskane po wejściu w życie rozporządzenia wykorzystywane są za zgodą otrzymaną w formie 
pisemnej (lub elektronicznej, w przypadku zawarcia umowy na odległość). Wszelkie dane otrzymane przed wejściem 
w życie rozporządzenia wykorzystane będą w postaci „tak jak dotychczas” tj. 
 
„dane zmieszczone na stronie internetowej przed wejściem w życie rozporządzenia pozostają w formie, w jakiej 
zostały otrzymane, chyba że wystosowana zostanie prośba o ich usunięcie zgodnie z niniejszą polityką RODO (GDPR)” 
 
Firma nie będzie przetwarzać powyższych danych osobowych zebranych przed wejściem w życie rozporządzenia bez 
posiadania wyraźnej zgody osoby lub osób, których dane dotyczą. 
 
Dokonujemy wszelkich starań, aby dane osobowe zebrane przez firmę zabezpieczone były przed nieautoryzowanym 
dostępem. W tym celu stosujemy szereg dodatkowych zabezpieczeń tj. bezpieczne hasła, weryfikacja dwuetapowa 
czy szyfrowanie danych. 
 
Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą może na każdym etapie wystąpić z zapytaniem o wgląd oraz z prośbą o 
ich korekcję lub usunięcie zgodnie z Rozporządzeniem RODO oraz niniejszą polityką RODO. 
 
Zawsze aktualną wersję Polityki RODO (GDPR) firmy PARAPLAN znajdą państwo na naszej stronie internetowej 
pod adresem https://www.paraplan.com.pl/rodo 
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Treść 
 

1. Powiadomienie o naruszeniu dostępu/wycieku danych osobowych/nieautoryzowanego dostępu 
Jeżeli firma dozna wycieku danych osobowych ze źródła, na którym dane osobowe są przechowywane tj. 
sprzęt (serwery, komputery, nośniki danych, urządzenia do przetwarzania danych), usługi (poczta email, źródła 
przechowywania danych w chmurze) lub strona internetowa firmy, użytkownicy, których wyciek danych 
dotyczy zostaną niezwłocznie poinformowani. 
 
Firma poinformuje użytkowników w trybie natychmiastowych lub nie później niż w przeciągu 72 godzin licząc 
od momentu, gdy firma stanie się świadoma wycieku danych. 
 
W celu zabezpieczenia przed potencjalnym wyciekiem danych, nasza firma stosuje dodatkowe zabezpieczenia 
tj. programy antywirusowe, bezpieczne hasła, zabezpieczenia dwuetapowe, szyfrowanie oraz kopie zapasowe 
i zapory ogniowe (firewall). Wszelkie procedury bezpieczeństwa są okresowo testowane przez firm w celu 
upewnienia się, że działają i chonią dane przed ich wyciekiem lub nieautoryzowanym dostępem. 
 

2. Dane osobowe, które zbieramy, przetwarzamy i przechowujemy 
a. Prawo do dostępu do danych osobowych 

Użytkownik ma prawo, na każdym etapie wystąpić do firmy o informacje jakie dane osobowe firma 
zbiera lub zebrała, gdzie dane są przetwarzane, przechowywane oraz w jakim celu. 
 
Użytkownik ma prawo do poprawienia danych osobowych przechowywanych przez firmę. W 
przypadku danych, gdzie firma otrzymała pozwolenie na ich przetwarzanie (tj. co celów 
marketingowych lub promocyjnych), użytkownik ma prawo na wycofania niniejszego pozwolenia. 
 
Zgodnie z wystosowaną przez użytkownika prośbą o informacje o danych osobowych zbieranych lub 
zebranych przez firmę, firma zobowiązuje się do udzielenia odpowiedzi bez zbędnej zwłoki, jednakże 
zastrzegamy sobie możliwość odwleczenia odpowiedzi w czasie, maksymalnie do 30 dni. Firma ma 
prawo na odmowę przekazania wymaganych informacji zgodnie z zapisem Rozporządzenia RODO 
(GDPR). 
 
Jeżeli firma zdecyduje się na udzielenie odpowiedzi odnośnie danych osobowych, odpowiednie dane 
zostaną przekazane do użytkownika w przeciągu 30 dni. 
 
Dane te zostaną przekazane nieodpłatnie, z wykluczeniem przypadku, gdy żądanie wlicza się w poniżej 
opisane kryteria. Wówczas firma ma prawo do zażądania zapłaty za czynności administracyjne 
związane z ich przygotowaniem i udzieleniem. 
 
Opłata administracyjna (opłata wstępna – minimalna) ustalona jest przez firmę jako odpowiednik 8-
miu godzin pracy obliczona na podstawie minimalnego wynagrodzenia ustawowego w Polsce na dzień 
wystosowania prośby. Każde koleje 8-em godzin pracy doliczane jest za każdy dodatkowy dzień 
niezbędny do wykonania czynności administracyjnych związanych z przygotowaniem i przekazaniem 
danych. 
 
Dane osobowe przekazane będą bezpłatnie za pomocą poczty elektronicznej lub udostępnione za 
pomocą dysku z chmurze. Wszelka inna forma przekazywania danych będzie podlegała dodatkowej 
opłacie. Wysokość opłaty obliczane jest przez firmę indywidualnie do każdego zgłoszenia. 
 
Wszelkie opłaty administracyjne powiększone będą o podatek VAT w wysokości 23%. Płatność za 
przekazanie danych musi nastąpić przed wykonaniem wszelkich czynności związanych z prośbą o dane. 
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b. Prawo do bycia zapomnianym 
Użytkownik ma „prawo do bycia zapomnianym” porzez wystosowanie odpowiedniej prośby do firmy 
w celu usunięcia jego danych osobowych oraz zaprzestania ich zbierania i przetwarzania w przyszłości. 
 
Firma rezerwuje sobie prawo na odmowę usunięcia danych osobowych, jeżeli jest ona zobowiązana 
na przechowywanie ich przez określony okres czasu poprzez odpowiednie wymagania stawiane przez 
instytucje Polskie jak i międzynarodowe. Jednakże, firma zobowiązuje się do zaprzestania dalszego 
przetwarzania danych osobowych od dnia, w którym decyzja odmowna została wystosowana. Jeżeli 
jest to możliwe, firma poinformuje właściciela danych osobowych o tym, kiedy usunięcie jego danych 
może być wykonane w pierwszej kolejności. 
 

c. Przenośność danych osobowych 
Wszelkie dane, do których firma otrzymała zgodę, użytkownik może otrzymać oraz przekazać do innej 
firmy bez potrzeby na otrzymanie formalnej zgody z naszej firmy (tj. zdjęcia czy filmy związane z 
wykonanym zleceniem). 
 

Wszelkie dane zebrane za pomocą firmowej strony internetowej za pomocą formularzy przekazywane są 
bezpośrednio na adres email. Dane te mogą być przez krótki okres czasu przechowywane na serwerze 
firmowym do momentu ich przekazania. 

 
3. Dostęp do danych osobowych 

Dane osobowe będą przekazane bezpłatnie za pomocą poczty email lub udostępnione z wykorzystaniem dysku 
w chmurze (w przypadku znaczącej wielkości danych) oraz będą dostępne dla użytkownika przez okres 
minimum 30 dni od momentu ich przygotowania i poinformowania użytkownika. Wszelka inna forma 
przekazania danych będzie odpłatna zgodnie z punktem 2.a. niniejszej polityki RODO (GDPR). 
 
Firma rezerwuje sobie prawo na zweryfikowanie osoby wystosowującej zgłoszenie o dane osobowe. W tym 
calu może poprosić o przekazanie niezbędnych danych w celu identyfikacji i weryfikacji tj. Imię, Nazwisko, 
adres email, numer kontaktowy, jak również kopię dokumentu tożsamości lub paszportu. Dodatkowa 
weryfikacja ma na celu wyeliminowanie możliwości przekazania danych osobowych osobie lub osobą, które 
nie posiadają do nich prawa (zabezpieczenie przez nieautoryzowanym dostępem / wyciek danych). 
W przypadku, gdy firma nie ma możliwości zweryfikowania, że prośba od dostęp do danych pochodzi od osoby 
posiadającej do nich prawo, skutkować będzie odrzuceniem prośby. Wszelkie dodatkowe dane osobowe, w 
tym kopia dokumentu tożsamości lub paszportu przekazana w ramach weryfikacji zostanie zniszczona w 
terminie 30 dni od decyzji odnośnie prośby dostęp do danych. Firma rezerwuje sobie prawo na 
przechowywania zapisów identyfikacyjnych związanych ze zgłoszeniem na potrzeby prawne.  
 
Jeżeli, w związku ze zgłoszeniem użytkownika, firma nie znajdzie żadnych danych osobowych powiązanych do 
wystosowanego zgłoszenia może: 
a. Odmówić działania 

a. Użytkownik ma prawo zażądania od firmy wykazu/udowodnienia, że firma nie posiada żadnych 
danych związanych ze zgłoszeniem; 

b. W przypadku, gdy użytkownik zażąda od firmy wykazania/udowodnienia, że firma nie posiada 
żadnych danych związanych ze zgłoszeniem, firma ma prawo naliczyć wstępną opłatę 
administracyjną wg. zapisu w punkcie 2.a. 

c. Użytkownik ma prawo zgłoszenia skargi na ww. decyzję do jednostki odpowiedzialnej za 
sprawowanie nadzoru i egzekwowanie zapisów RODO (GDPR). 

b. Poprosić o wskazanie przez użytkownika informacji o jakie dane osobowe występuje 
a. W przypadku zdjęć i materiałów multimedialnych przechowywanych po stronie firmy, firma nie 

przechowuje szczegółowych danych umożliwiających stwierdzenie jaka osoba znajduje się na 
zdjęciu lub firmie (tj. rozpoznawanie twarzy itp.). W tym calu, użytkownik musi wskazać dane, 
które chce uzyskać, poprawić lub usunąć. 
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Jeżeli, w związku ze zgłoszeniem użytkownika, firma potwierdzi, że ilość danych osobowych przekracza 2 
strony A4 i/lub 1MB danych, firma ma prawo: 
a. Obciążyć użytkownika wstępną opłatą administracyjną zgodnie z zapisem w punkcie 2.a., na którą będzie 

składać się koszt przygotowania danych, zebrania, identyfikacji i przekazania. Użytkownik zobowiązanych 
jest do zapłaty ww. opłaty przed rozpoczęciem realizacji zgłoszenia w przeciwnym wypadku zgłoszenie 
zostanie odrzucone na tej podstawie. 

 
Firma zobowiązuje się do przedstawienia dowodu, że ilość danych osobowych przekracza 2 strony A4 lub 1MB danych 
lub też dowodu z wyszukania danych osobowych zwracający wynik negatywny (brak danych). 
 

4. Jak firma PARAPLAN zbiera dane osobowe za pomocą 
a. Zapisów papierowych 
b. Zapisów elektronicznych z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego 
c. Usług tj. poczta email czy komunikatory internetowe 
d. Strony internetowej oraz usług internetowych 
e. Sieci społecznościowych 

Oraz wszelkich innych dostępnych metod niezbędnych do wykonania czynności związanych z 
zakresem działalności firmy. 

W ramach zbierania danych osobowych, firma wykorzystuje inne technologie, które nie są pod bezpośrednią 
kontrolą firmy. W tym przypadku, dane osobowe zebrane dla firmy za pomocą firm trzecich, pozostają pod 
kontrą tych że firm, a zgłoszenie o przekazanie danych osobowych należy dokonać zgodnie z ich zapisami 
polityki RODO (GDPR) lub polityki prywatności tj. 
 

• Google Cloud - https://www.google.com/cloud/security/gdpr/  
 

5. Jak zażądać wglądu do danych osobowych? 
Aby dokonać prośmy o wgląd w dane osobowe, prosimy o: 

a. Wysłanie wiadomości email na adres: rodo@paraplan.com.pl 
b. Wypełnienie formularza na stronie https://www.paraplan.com.pl/rodo/formularz 

 
W ramach poczty email oraz formularza, prosimy o przekazanie maksymalnej liczby informacji umożliwiającej 
potwierdzenie, że: 
a. Posiadają państwo prawo do danych osobowych o które państwo występują; 
b. Dane zebrane przez firmę odnoszą się do państwa danych a nie osoby, która może być z nimi zbliżona. 
 
W przypadku, gdy zgłoszenie nie określa w sposób przejrzysty jakich i kogo danych osobowych dotyczy, firma 
ma prawo wstrzymania postępowania związanego z ww. prośbą do momentu przekazania pełnej i 
zweryfikowanej informacji. Firma wystosuje do użytkownika prośbę o klaryfikację oraz o przekazanie 
dodatkowych informacji w celu wykonania żądania. Okres 30 dni naliczany jest wówczas od momentu 
przekazania wszelkich niezbędnych danych przez użytkownika. 
 
Jako minimum informacji, jaki firma musi otrzymać od użytkownika wraz ze zgłoszeniem są: 

• Imię, Nazwisko 
• Adres zamieszkania lub adres korespondencyjny 
• Adres email 
• Telefon kontaktowy 

 
Przekazanie wszelkich niezbędnych informacji pozwoli naszej firmie na wystosowanie odpowiedzi związanej z 
RODO (GDPR) bez względnej zwłoki. Wszelkie dodatkowe dane zebrane w ramach tych działań zostaną 
usunięte w przeciągu 30 dni od dnia przekazania danych do użytkownika, z wyjątkiem, gdy ich przechowywanie 
jest niezbędne ze względu na obowiązujące prawo niezwiązane bezpośrednio z RODO (GDPR). 
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Poprzez zgłoszenia prośby związanej z danymi osobowych wg powyższych zapisów, użytkownik zobowiązuje się na 
uiszczenie wstępnej opłaty określonej w punkcie 2.a. która będzie zabezpieczona na potrzeby opisane w punkcie 3 
zgodnie z Rozporządzeniem RODO (GDPR). W przypadku, gdy zgodnie z zapisem niniejszej polityki, dane zostaną 
przekazane w ramach bezpłatnego dostępu do danych, pełna kwota zostanie zwrócona do użytkownika. Zwrot 
kwoty opisanej w punkcie 2.a. nastąpi po zakończeniu żądania, ale nie później niż 30 dni od momentu, gdy zostaną 
przekazane do użytkownika. Wszelkie zwłoki z płatnością mogą spowodować opóźnienie związane ze zgłoszeniem i 
nie są powodem do reklamacji. Okres 30 dni na udzielenie odpowiedzi odnośnie zgłoszenia następuje w momencie 
otrzymania wpłaty na konto firmowe. 
 
Płatność dokonywana jest na następujące konto firmowe: 
 
Bank Millennium 38 1160 2202 0000 0003 1512 5378 
mBank 06 1140 2004 0000 3802 6072 4029 
 

Koniec treści 


