
§1. Postanowienia Ogólne 

1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem 
www.studiocavatina.pl, dalej jako „Serwis”. 

2. Administratorem danych jest Fundacja Fiducia z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 
Dworkowa 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego 
prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000817648, zwana dalej 
Fundacją Fiducia lub Administratorem. 

3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się 
z Administratorem za pośrednictwem adresu e-mail: kontakt@cavatinahall.pl. W 
Fundacji Fiducia został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym można 
kontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@cavatinahall.pl. 

4. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących 
przepisów prawa (Rozporządzenie 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, dalej jako RODO, oraz krajowe regulacje w w/w zakresie, w tym zwłaszcza 
ustawa o ochronie danych osobowych). 

5. Dane przechowywane są na zabezpieczonych serwerach. 
6. Dane osobowe podawane w formularzach są traktowane jako poufne i nie są widoczne 

dla osób nieuprawnionych. 

§2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych 

Fundacja Fiducia przetwarza dane osobowe w następujących celach: 

o wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu 
(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

o analitycznych i statystycznych – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu 
Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegającego na 
prowadzeniu statystyki i analityk korzystania z Serwisu lub na podstawie wyrażonej 
przez Ciebie zgody (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit a RODO), 

o obsługi formularza kontaktowego, w tym w celu kontaktu oraz dokonania rezerwacji, 
jak również archiwizacji formularza, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 
realizowanych przez Administratora (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

o marketingowych – na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody ( podstawa prawna: art. 
6 ust. 1 lit a RODO), 

o ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami na podstawie 
prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (podstawa 
prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO), 

o wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności 
wynikających z prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości (podstawa prawna: 
art. 6 ust. 1 lit. c RODO). 

 

 



§3. Źródło pochodzenia danych i rodzaje pozyskiwanych danych 

Administrator pozyskuje dane osobowe: 

o poprzez formularz kontaktowy udostępniony na stronie Serwisu, w którym użytkownik 
Serwisu ujawnia swoje dane osobowe, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska 
oraz adresu e-mail, 

o poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”). 
Wtedy administrator zbiera w szczególności dane w postaci: adresu IP przypisanego do 
komputera użytkownika Serwisu lub zewnętrznego adresu IP dostawcy Internetu, 
nazwy domeny, rodzaju przeglądarki, czas dostępu, typu systemu operacyjnego. 

§4. Okres przechowywania danych 

1. Okres przetwarzania danych osobowych przez Administratora zależy od celu i 
podstawy prawnej przetwarzania.  

2. Dane są przechowywane: 
o przez okres niezbędny do wykonania lub rozwiązania zawartej umowy o 

świadczenie usług drogą elektroniczną [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO]. 
o przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez 

Administratora lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu przez Użytkownika, 
nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń Administratora w 
stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez 
Administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy 
prawa, w szczególności Kodeksu Cywilnego (podstawowy termin przedawnienia 
dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wynosi trzy 
lata) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. f RODO]. 

o przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi Administratorowi 
przechowywanie ksiąg rachunkowych (5 lat, licząc od początku roku następującego 
po roku obrotowym, którego dane dotyczą) [podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c 
RODO], 

o do czasu cofnięcia zgody, jeżeli dane są przetwarzane jedynie w oparciu o udzieloną 
zgodę [podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. 1 RODO]. 

§5. Udostępnienie danych 

1. Administrator przekazuje dane osobowe dostawcom usług, z których pomocy korzysta 
przy prowadzeniu swojej działalności. Dostawcy usług, którym przekazywane są dane 
osobowe, w zależności od uzgodnień umownych i okoliczności, albo podlegają 
poleceniom Fundacji Fiducia, co do celów i sposobów przetwarzania tych danych 
(podmioty przetwarzające) albo samodzielnie określają cele i sposoby ich 
przetwarzania (administratorzy). W szczególności są to podmioty świadczące usługi w 
zakresie usług IT, usług księgowych, marketingowych oraz analitycznych.  

2. Dane Użytkowników mogą być również udostępniane organom i instytucjom 
upoważnionym do otrzymania danych na podstawie przepisów prawa. 

 



§6. Prawa osób, których dane dotyczą 

1. Cofnięcie zgody 
a. Użytkownik Serwisu ma prawo do cofnięcia zgody, jakiej udzielił Fundacji Fiducia. 

Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Fundację Fiducia 
zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. 

b. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych 
konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub 
funkcjonalności, które zgodnie z prawem Fundacja Fiducia może świadczyć jedynie 
za zgodą. 

2. Wyrażenie sprzeciwu 
a. Użytkownik Serwisu ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z 

przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych 
osobowych, jeżeli Fundacja Fiducia przetwarza jego dane w oparciu o prawnie 
uzasadniony interes tj. art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 

b. Jeżeli sprzeciw okaże się zasadny i Fundacja Fiducia nie będzie miała innej 
podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe wobec 
których został wniesiony sprzeciw, zostaną usunięte. 

3. Prawo dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia 

- osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich 

danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub 

ograniczenia przetwarzania, a także ma prawo do przenoszenia swoich danych. 

Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 

RODO. 

4. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są 

przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i 

trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego, w 

szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce 

jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

§7.  Wymóg podania danych  

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie będzie związane z brakiem możliwości 
korzystania z niektórych usług Serwisu (np. niepodanie adresu e-mail w formularzu 
kontaktowym jest równoznaczne z brakiem możliwości wysłania zapytania).  

§8.  Przekazywanie danych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych  

1. Dane osobowe są przekazywane od krajów trzecich. Oznacza to, że przesyłamy je poza 

teren Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 

2. Korzystamy z narzędzia Google Analytics zapewnianego przez Google LLC, 1600 

Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Usługi te pomagają 

Administratorowi prowadzić statystyki i analizować ruch w Serwisie. Działania w tym 

zakresie realizujemy, opierając się na Twojej zgodzie, którą możesz wyrazić przy 

wejściu na Serwis poprzez akceptację plików cookies. 



3. W celu korzystania z Google Analytics, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony 

specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy 

Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W każdej chwili możesz zablokować kod 

śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez 

Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

4. W związku z możliwością korzystania przez Administratora w Serwisie z usług 

reklamowych i analitycznych dostarczanych przez Google LLC, Administrator wskazuje, 

że pełna informacja o zasadach przetwarzania danych osób odwiedzających Serwis (w 

tym informacji zapisanych w plikach Cookies) przez Google LLC znajduje się w polityce 

prywatności usług Google dostępnej pod adresem: 

https://policies.google.com/privacy?hl=pl. 

§9. Pliki cookies 

1. Serwis wykorzsytuje  pliki cookies. Są to pliki tekstowe wysyłane przez serwer www 
i przechowywane przez przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze 
stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik Serwisu. 
Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, 
który je utworzył. Cookies ułatwiają korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. 

2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy 
Serwisu korzystają z niego, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej 
efektywną i bezproblemową nawigację. 

3. Cookies identyfikuje Klienta, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której 
korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie 
dopasowanie skierowanych do niego reklam. Fundacja Fiducia stosuje pliki cookies, 
aby zagwarantować najwyższy standard wygody serwisów, a zebrane dane są 
wykorzystywane jedynie wewnątrz Fundacji Fiducia w celu optymalizacji działań 
komunikacyjnych i marketingowych. 

4. Klient w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia 
cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. 

5. Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies: 

COOKIE CZAS TRWANIA KATEGORIA DOSTAWCA 

pll_language 1 rok techniczne (służy do 
zapamiętania języka wybranego 

przez użytkownika Serwisu) 

Administrator 

_ga 2 lata analityczne i statystyczne 
(pozwala na dokonywanie 

pomiarów oglądalności Serwisu) 

Administrator 

_ga_# 2 lata analityczne i statystyczne 
(pozwala na dokonywanie 

pomiarów oglądalności Serwisu) 

Administrator 

 

 

§10. Wtyczki portali internetowych 



1. Serwis wykorzystuje wtyczki następujących portali internetowych, w tym 

społecznościowych: 

- Facebook, 
- YouTube, 
- Instagram, 
- soundcloud. 

2. Wtyczki pozwalają Użytkownikowi m.in. na udostępnienie treści publikowanych w 
Serwisie w wybranym portalu internetowym. 

3. Stosowanie wtyczek powoduje, że dany serwis społecznościowy otrzymuje informacje 
o korzystaniu z Serwisu przez użytkownika i może przypisać je do jego profilu 
tworzonego w danym portalu internetowym. 

4. Korzystając z portalu internetowego użytkownik przekazuje swoje dane osobowe 
administratorowi takiego portalu. Administrator nie odpowiada za sposób 
przetwarzania danych przez usługodawcę portalu internetowego, który posiada status 
odrębnego administratora danych osobowych. Zasady przetwarzania danych 
osobowych przez usługodawców portali są dostępne na stronach tych portali. 

 
§11. Postanowienia końcowe 

1. Klient może zgłaszać do Fundacji Fiducia skargi, zapytania i wnioski dotyczące 
przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień. 

2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Fundacja Fiducia poinformuje 
z wyprzedzeniem 7-dniowym. 

 


