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 Polityka prywatności w FIRMIE JACEK LEWINSON 

Szanowni Państwo, 

FIRMA JACEK LEWINSON szanuje i przestrzega prawa do prywatności Prenumeratorów 
a także dba o bezpieczeństwo Państwa danych.  

Podawane przez Państwa dane osobowe w celu otrzymywania informacji o publikacjach 
są traktowane, jako poufne i nie są dostępne dla osób nieupoważnionych.  

Państwa dane osobowe przetwarzają wyłącznie osoby upoważnione przez właściciela firmy. 
 
Poniżej przedstawiamy Państwu niezbędne informacje na temat ochrony danych 
osobowych w  naszej firmie. 
 
Prenumerator to osoba fizyczna o dowolnym obywatelstwie i miejscu zamieszkania, która 
wyraziła zgodę na otrzymywanie z FIRMY JACEK LEWINSON informacji o publikacjach  
w formie zwanej Newsletter. 
 
Polityka prywatności w firmie JACEK LEWINSON to dokument umieszczony na witrynie 
internetowej http://www.jaceklewinson.com/about w celu poinformowania Prenumeratorów 
o zakresie i sposobie ochrony danych osobowych wykorzystywanych do przesyłania 
Newsletter na podany przez Prenumeratora adres e-mail.   
 
W stosunku do Prenumeratora w zakresie ochrony danych osobowych obowiązują przepisy 
prawa polskiego be względu na obywatelstwo i miejsce zamieszkania. 
 
Polityka prywatności jest zgodna z obowiązującymi przepisami prawa, przede wszystkim z:  
1. Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej (art. 47, 51) 
2. Rozporządzeniem 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) zwane w skrócie RODO 

3. Ustawą o ochronie danych osobowych w Polsce  
4. Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
5. Ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 
6. Prawem telekomunikacyjnym 
7. Kodeksem pracy 
8. Kodeksem cywilnym 
9. Kodeksem karnym 

10. Pozostałymi przepisami prawa regulującymi przetwarzanie danych osobowych. 
 
Sposób wyrażania zgody na otrzymywanie Newsletter 
Usługa dostępna jest bezpłatnie dla wszystkich użytkowników sieci Internet. Formularz 
rejestracyjny, stanowiący jednocześnie złożenie zamówienia na otrzymywanie Newslettera, 
dostępny jest na stronie głównej http://www.jaceklewinson.com/newsletter 

 
Usługobiorca może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez 
kliknięcie hiperłącza o treści „REZYGNUJĘ”, zawartego w każdej wiadomości e-mail 
przesyłanej usługobiorcy z treścią Newslettera. Usługobiorca, składając zamówienie 
na otrzymywanie Newslettera, godzi się na otrzymywanie zawartych w nim informacji, także 
jeżeli mają one charakter informacji handlowej. 

http://www.jaceklewinson.com/about
https://www.giodo.gov.pl/pl/484/779
http://www.jaceklewinson.com/jacek-lewinson
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RODO Artykuł 13 Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której 
dane dotyczą 
 
Informacje o administratorze danych osobowych Prenumeratora: 
Nazwa i adres firmy:  
JACEK LEWINSON  
ul. Nowogrodzka 18 m. 20 
00-511 Warszawa 
NIP: 5261369089 
REGON: 015201913 
PKD: 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej 
FIRMA działa od: 2002-07-12 
www.jaceklewinson.com  
 
FIRMA JACEK LEWINSON reprezentuje grupę czołowych wydawnictw naukowych i świadczy 
usługi informacyjne konsultacyjne, promocyjne i sprzedażowe instytucjom edukacyjnym, 
stowarzyszeniom zawodowym, bibliotekom, księgarzom, i firmom z Europy Środkowo-
Wschodniej (CEE). Działalność firmy jest skoncentrowana a drukowanych książkach,  
e-bookach, czasopismach, bazach danych i innych produktach cyfrowych.  
 
FIRMA JACEK LEWINSON nie ma obowiązku wyznaczenia inspektora ochrony danych. 
 
Zakres danych osobowych Prenumeratorów: 
1. Imię i nazwisko 
2. e-mail 
3. organizacja 
4. stanowisko 
5. kraj/adres pocztowy/telefon 
6. zakres tematyczny zainteresowań 
 
Powyższe dane są przechowywane przez FIRMĘ JACEK LWEINSON w następujący sposób: 
W dedykowanym systemie informatycznym, dostępnym online, zabezpieczonym ze 
szczególną starannością. Dostęp do danych chroniony jest hasłem. Dane przechowywane są 
na serwerze, na którym jest zainstalowany najnowszy program antywirusowy. Regularnie 
tworzone są kopie zapasowe. 
 
Podanie danych osobowych przez Prenumeratora jest wymogiem umownym. 
 
Przyjmuje się, że Prenumeratorem może być wyłącznie osoba dorosła. 
Dane osobowe były i będą pozyskiwane wyłącznie od osoby, której dane dotyczą, czyli od 
Prenumeratora.  
 
FIRMA JACEK LEWINSON nie będzie przetwarzała szczególnych kategorii danych 
osobowych Prenumeratora. Przypisujemy dziedziny/tematyki do każdego adresu  
e-mailowego, więc dokonujemy profilowania. Dane osobowe przetwarzane przez FIRMĘ 
JACEK LEWINSON będą podlegały profilowaniu. 
 
Cel przetwarzania danych osobowych Prenumeratorów: 
 
Prowadzenie usługi Newsletter – elektronicznej formy biuletynu wydawniczego rozsyłanego 
za pomocą poczty elektronicznej do Prenumeratorów.  

http://www.jaceklewinson.com/
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Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych Prenumeratorów 
RODO „Artykuł 6 Zgodność przetwarzania z prawem  
1. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, 

w jakim – spełniony jest, co najmniej jeden z poniższych warunków: 
a) osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych 

w jednym lub większej liczbie określonych celów; 
b ) 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, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem.” 

 
O marketingu bezpośrednim  
Prawnie uzasadnionym celem realizowanym przez FIRMĘ jest marketing bezpośredni jego 
produktów i usług – w tym przypadku nie jest wymagana zgoda Prenumeratora na 
przetwarzanie danych osobowych za wyjątkiem: 
1) przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. 

reklam za pomocą poczty elektronicznej, Newsletter, itp. 
2) wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych w celu marketingu 

bezpośredniego,  
np. wysyłanie wiadomości SMS o treści reklamowej. 

Podstawa prawna: 
1) art. 6, art. 12 i 13 RODO 
2) art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną 
3) art. 172 ustawy Prawo telekomunikacyjne. 
 
Wysyłanie Newsletter do Prenumeratora wymaga zgody Prenumeratora.  
 
Informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub 
zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub 
organizacjach międzynarodowych  
FIRMA JACEK LEWINSON nie planuje przekazywać danych osobowych odbiorcom. O ile 
sytuacja ulegnie zmianie Prenumerator zostanie poinformowany w czasie najszybszym jak to 
będzie możliwe. 
 
Okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania 
tego okresu 
Dane osobowe będą przechowywane do czasu wycofania zgody na ich przetwarzanie przez 
Prenumeratora. 
 
Prenumerator ma prawo do żądania od administratora dostępu do swoich  danych osobowych, 
ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia 
sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. 
 
FIRMA JACEK LEWINSON informuje Prenumeratora o prawie wniesienia skargi do organu 
nadzorczego – to znaczy do Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie. 
 

FIRMA JACEK LEWINSON dostarczy Prenumeratorowi kopię danych osobowych 
podlegających przetwarzaniu.  
 
RODO Artykuł 16 Prawo do sprostowania danych 
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Prenumerator ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących 
jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, 
Prenumerator ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym 
poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia. 
 
RODO Artykuł 17 Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)  
Prenumerator ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej 
danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, 
jeżeli zaistniałe okoliczności na to zezwalają. Administrator po przeanalizowaniu sytuacji 
poinformuje Prenumeratora odnośnie usunięcia jego danych osobowych. 
 

RODO Artykuł 18 Prawo do ograniczenia przetwarzania  
Prenumerator ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania,  
w następujących przypadkach:  
a)  kwestionuje prawidłowość danych osobowych  
b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się 

usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,  
c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one 

potrzebne Prenumeratorowi do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 
d) Prenumerator wniósł  sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy 

prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw 
sprzeciwu osoby, której dane dotyczą. 

 
RODO Artykuł 21 Prawo do sprzeciwu 
Prenumerator ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z 
jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych w celach 
marketingu bezpośredniego.  
FIRMA JACEK LEWINSON nie będzie dalej przetwarzać tych danych osobowych, chyba, że 
wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych 
wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, 
dochodzenia lub obrony roszczeń. 
Prenumerator może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych 
środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.  
 
Wycofanie „zgody” przez Prenumeratora 
Przed udostępnieniem Prenumeratorowi możliwości wyrażenia zgody na formularzu 
internetowym pojawia się na ekranie komputera Prenumeratora komunikat o możliwości 
wycofania złożonej zgody w łatwy sposób. 
Podstawa prawna RODO: 
„Artykuł 7 Warunki wyrażenia zgody 
3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie 
zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie 
zgody przed jej wycofaniem. Osoba, której dane dotyczą, jest o tym informowana, zanim 
wyrazi zgodę. Wycofanie zgody musi być równie łatwe jak jej wyrażenie.” 
 
Wyrażenie „zgody” przez Prenumeratora 
„Zgoda” Prenumeratora, którego dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne, świadome 
i jednoznaczne okazanie woli, w formie wyraźnego działania potwierdzającego polegającego 
na wstawieniu znaku oznaczającego zgodę w miejscu do tego wskazanym na formularzu 
internetowym FIRMY JACEK LEWINSON.  Wyrażona zgoda przyzwala na przetwarzanie 
danych osobowych Prenumeratora. 
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FIRMA JACEK LEWINSON nie ma obowiązku prowadzenia rejestru czynności przetwarzania. 

 
FIRMA JACEK LEWINSON udziela drogą elektroniczną informacji Prenumeratorom 

na podany przez Prenumeratora adres e-mail. Jeżeli Prenumerator zażąda udzielenia 
informacji ustnie, będzie to możliwe po  dostarczeniu dodatkowych informacji zezwalających 
na jego identyfikację. 

Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania danych Prenumeratora po rozwiązaniu Umowy 
lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed 
sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do 
retencji danych. 

Mamy prawo udostępniać dane Prenumeratora podmiotom upoważnionym na podstawie 
wyłącznie właściwych przepisów prawa. 

Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia 
prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. 

O PLIKACH COOKIES 

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

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, 
rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, 
lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza 
kontaktowego. 

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają 
z naszych witryn, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną 
i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonujemy 
korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. 

Na naszej witrynie wykorzystujemy następujące pliki cookies  
a) „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach 

serwisu,  
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających 
uwierzytelniania w ramach serwisu; 

b)  „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania 
ze stron internetowych serwisu; 

c)  „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika 
ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub 
regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej 
itp. 

_________________________________________________________________________ 
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Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w FIRMIE JACEK 
LEWINSON jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: 
jacek@jaceklewinson.com 

Dziękuję Państwu za uwagę, 

Z poważaniem, 
Właściciel FIRMY JACEK LEWINSON 

 
 

 

 


