Polityka prywatności
Preambuła
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Określa się, że dla niniejszej polityki prywatności wiążący jest słownik pojęć i terminologia użyta w Regulaminie.
Niniejszy dokument określą politykę prywatności i wykorzystywania plików cookie w Aplikacji e-Sprawozdania należącej
do Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., który jest twórca i operatorem Aplikacji.
W Aplikacji e-Sprawozdania dbamy o ochronę prywatności Użytkowników, a niniejsza polityka prywatności zawiera
podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookie.
Wskazuje się, że zgodnie z postanowieniami Regulaminu przewiduje się dwie podstawowe relacje dotyczące
przetwarzania danych osobowych, tj.:
a. administrowanie danymi – dotyczy danych osobowych Usługobiorców, Rejestrujących, Administratorów
Usługobiorcy i Użytkowników upoważnionych przez Usługobiorców do korzystania z Aplikacji,
b. powierzenie danych osobowych do przetwarzania – dotyczy danych osobowych osób fizycznych, które są
wprowadzone do Aplikacji przez Usługobiorcę, Administratora Usługobiorcy lub Użytkowników, a następnie
dane te są przetwarzane w ramach Aplikacji przez Usługodawcę w celu określonym przez Usługobiorcę.
Osoby, które przeglądają stronę logowania Aplikacji i zapoznają się dokumentami tam udostępnionymi, nie są
obowiązane do podania swojej tożsamości.
Osoby, które decydują się złożyć zamówienie na dostęp do Aplikacji są zobowiązane do podania danych osobowych.
§1
Postanowienia ogólne
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Administratorem danych osobowych jest Usługodawca, tj. Grant Thornton Frąckowiak spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E (61-131 Poznań), wpisana
do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda
w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000369868, posiadająca
NIP: 7781476013.
Dane teleadresowe umożliwiające kontakt z Administratorem:
a. dane kontaktowe wyznaczonego inspektora ochrony danych osobowych: iod@pl.gt.com,
b. ogólne dane adresowe: ul. Abpa Antoniego Baraniaka 88 E, 61-131 Poznań, adres e-mail ds. technicznych:
e-sprawozdania@pl.gt.com.
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Informacje szczegółowe
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Dane osobowe są przetwarzane w celu świadczenia Usług w ramach Aplikacji oraz ewentualnych następstw
świadczenia Usług.
Podstawy przetwarzania danych osobowych, które ma miejsce w związku z korzystaniem z Aplikacji to:
a. realizacja Umowy i Zamówienia,
b. obowiązek prawny, tj. m.in. czynności rachunkowe związane z odpłatnościami dotyczącymi Umowy
i Zamówienia,
c. prawnie uzasadniony interes Administratora, czego przykładem są m.in. prace serwisowe realizowane dla
potrzeb sprawności Aplikacji, czy też przetwarzanie danych osobowych Rejestrujących, gdy nie doszło do
zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia,
d. w określonych wypadkach zgoda, co może mieć odniesienie do akceptacji niektórych plików cookie.
Odbiorcy danych osobowych to podmioty, które Usługodawca zaangażował do obsługi Aplikacji, tj. wsparcie techniczne
oraz dostawcy narzędzi informatycznych. Odrębnymi administratorami danych mogą być także podmioty pośredniczące
w złożeniu podpisu, co jest uzależnione od decyzji Usługobiorcy i Użytkownika.
Dane osobowe nie są transferowane do krajów trzecich, a Aplikacja jest rozwiązaniem przechowywanym na serwerach
Usługodawcy.
W przypadku pozyskania danych Użytkownika z innego źródła, źródłem danych jest Usługobiorca.
Dane osobowe są przetwarzane przez czas trwania:
a. rejestracji oraz przez okres 1 roku po zakończeniu rejestracji – jeżeli nie doszło do zawarcia Umowy,
b. Okresu Abonamentowego,
c. Okresu korzystania z Usługi Dostępu do funkcjonalności e-Sprawozdania GT,
d. Okresu korzystania z Usług Konta Usługobiorcy.
Nadto czas może wynikać z potrzeby ochrony roszczeń, obowiązków rachunkowo księgowych, czy też, w określonych
przypadkach, czas może być uzależniony od decyzji o wycofaniu zgody.
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Usługobiorcy, Rejestrującemu, Administratorowi Usługobiorcy jak i Użytkownikom, w zakresie w który Usługodawca
administruje ich danymi, przysługuje pełen katalog praw podmiotów danych. Jest to:
a. dostęp do danych,
b. sprostowanie danych,
c. usunięcie danych
d. ograniczenie przetwarzania danych
e. przenoszenie danych,
f. sprzeciw wobec przetwarzania,
g. skarga do urzędu ochrony danych,
h. wycofanie zgody (jeżeli dotyczy).
Przetwarzanie danych osobowych Rejestrujących i Usługobiorców jest niezbędne już w procesie Rejestracji,
a konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości Rejestracji i złożenia Zamówienia. Przetwarzanie danych
osobowych podmiotów wymienionych w zdaniu poprzedzającym, jak i Użytkowników i Administratorów Usługobiorców
jest niezbędne do korzystania z Aplikacji oraz realizacji Umowy. Konsekwencją niepodania danych jest niemożliwość
realizacji Umowy lub niemożliwość korzystania z Aplikacji. Przetwarzanie w ramach plików cookie jest dobrowolną
decyzją osoby, której takie przetwarzanie dotyczy.
Usługodawca nie profiluje Użytkowników i Usługobiorców, a także nie realizuje zautomatyzowanego procesu
podejmowania decyzji dla celów funkcjonowania Aplikacji.
§3
Informacje dodatkowe, a także szczegóły przetwarzania plików cookie
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W ramach Strony Aplikacji stosujemy pliki cookie w celu świadczenia Usług na najwyższym poziomie, a w tym także do
dostosowania ich do indywidualnych potrzeb.
Cookie to krótki plik tekstowy, wysyłany przez Stronę Aplikacji. Pliki takie są zapisywane na urządzeniu, z którego
Usługobiorca, jak i Użytkownik łączy się z witryną. W plikach cookie znajdują się różne informacje konieczne do
prawidłowego funkcjonowania Strony Aplikacji, a w tym do prawidłowego funkcjonowania preferencji
i spersonalizowanych ustawień Usługobiorcy i Użytkownika.
Rodzaje cookie, jak i szczegółowe informacje na temat ich funkcjonowania są dostępne na ogólnodostępnych stronach
internetowych, tj. np.: http://wszystkoociasteczkach.pl/.
Rodzaje plików cookie i okres ich przechowywania:
a. cookie zazwyczaj dzielą się na „stałe” oraz „sesyjne” oraz pliki „podmiotów trzecich”, a okres przechowywania
plików uzależniony jest od ich rodzaju i pełnionej funkcji,
b. pliki „sesyjne” to głównie pliki niezbędne, które pozostają w przeglądarce do chwili gdy zostanie wyłączona lub
gdy Użytkownik, czy też Usługobiorca wyloguje się z Aplikacji, jak i opuści Stronę Aplikacji - dzięki tym plikom
korzystanie z Aplikacji jest wygodniejsze i szybsze,
c. pliki „stałe” to inne pliki tekstowe niż niezbędne, które pozostają dłużej w urządzeniach Usługobiorcy
i Użytkownika.
d. pliki „stałe” umieszczane są przez Aplikację w celu identyfikacji urządzenia służącego do korzystania z Aplikacji
i dostarczania usługi zgodnie z preferencjami np. zachowują informacje o optymalnym układzie strony.
e. pliki „stałe” pozostają w przeglądarce do chwili, gdy zostaną usunięte lub gdy upłynie czas określony
w parametrach danych plików.
f. pliki cookie „podmiotów trzecich” pozwalają dostarczać informacje o Państwa preferencjach i zwyczajach – np.
Aplikacja umożliwia m.in. Google Analytics śledzenie interakcji ze Stroną Aplikacji (np. czas wizyty, źródło
ruchu, anonimowa identyfikacja Użytkownika i jego przeglądarki, czy też urządzenia).
Cel i podmioty wykorzystujące pliki cookie.

PODMIOT
Google Analytics / Google Tag
Manager
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RODZAJ PLIKÓW
_ga, _git, _gat, __utma, __utmb,
__utmc, __utmz, __utmv, __utmt

SPOSÓB KORZYSTANIA
Wykorzystywane w celach
analitycznych i marketingowych.
Przechowują informacje statystyczne
o interakcji Użytkownika ze Stroną
Aplikacji (np. czas wizyty, źródło ruchu,
anonimowa identyfikacja użytkownika
i jego przeglądarki / urządzenia). Aby
zablokować dodawanie tych ciasteczek
w swojej przeglądarce, możesz
skorzystać z oficjalnego rozszerzenia
Google:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Google / YouTube

GPS, PREF, VISITOR_INFO1_LIVE,
YSC, SID, APISID, HSID, SAPISID,
SSID, LOGIN_INFO

Wykorzystywane w celach
funkcjonalnych / analitycznych.
Przechowują między innymi
preferencje i ustawienia Użytkownika
(np. język) oraz pozwalają na zliczanie
odtworzeń wideo osadzonych na
stronie.

Grant Thornton

.AspNet.ApplicationCookie,
.AspNet.ExternalCookie,
.AspNet.TwoFactorCookie,
ASP.NET_SessionId, __AntiXsrfToken
financialStatementId, licenseChecker,
currentCell, currentSimpleCell,
showNeedHelp, sectionId,
sectionOccursionId

Pliki związane z utrzymaniem sesji oraz
działaniem funkcjonalności zawartych
na stronie.

6.

Wyłączenie plików cookie:
a. przeglądarki internetowe zazwyczaj domyślnie pozwalają na używanie i umieszczanie w nich plików cookie,
b. Użytkownik i Usługobiorca ma jednak możliwość samodzielnego ustawienia przeglądarki, aby
z wyprzedzeniem informowała Użytkownika i Usługobiorcę o tym, że wchodzi w interakcję z plikiem cookie,
c. Użytkownik i Usługobiorca ma również możliwość całkowicie zablokować obsługę plików cookie - jednak
w takim przypadku korzystanie z Aplikacji będzie całkowicie lub częściowo niemożliwe,
d. zmiana ustawień dotyczących obsługi plików cookie możliwa jest przeglądarce Google Chrome wymaganej
do korzystania z Aplikacji – w przypadku decyzji o zmianie tych ustawień sugerujemy zajrzeć do instrukcji
zawartych w przeglądarce, tj.:
https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl
§4
Postanowienia końcowe
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Polityka wchodzi w życie z momentem jego opublikowania w dniu 10 lutego 2021 roku.
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