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Polityka prywatności 

Dbamy o Twoją prywatność i chcemy, abyś w czasie korzystania z naszych usług czuł się komfortowo. 

W tym miejscu prezentujemy najważniejsze informacje o zasadach przetwarzania przez nas 

Twoich przez nas danych osobowych oraz o zasadach zbierania informacji zawartych w plikach cookie. 

Poniżej możesz zapoznać się z informacjami dotyczącymi przetwarzania Twoich danych osobowych, 

zgodnie z 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 96/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) zwanym dalej „RODO”: 

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla 

Warszawy Mokotowa Krzysztof Łuczyszyn z siedzibą ul. Woronicza 31/79, 02-640 Warszawa; NIP 

9551700749, Regon 812522247, dalej zwany ADO lub „kancelaria”. 

e-mail: warszawa.luczyszyn@komornik.pl 

Dane osobowe zbierane przez Administratora są przetwarzane zgodnie z 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 dalej RODO oraz 

ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018r. 

Jak się z nami skontaktować? 

 

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych możesz skontaktować się z 

inspektorem ochrony danych, tj. Roman Kwieciński e-mail iod.waszawa.085@komornik.pl.   

 

Na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie: 

1. art. 6 ust. 1 lit b) RODO, w celu wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia 

na Twoje żądanie działań, przed jej zawarciem; 

2. art. 6 ust. 1 lit c) RODO, w celu wykonania obowiązków prawnych, jakie na nas ciążą 

np. wystawiania faktur, rachunków; 

3. art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdy przetwarzamy Twoje dane z uwagi na nasze uzasadnione interesy 

takie jak:  

a. ewentualne ustalenie, dochodzenie roszczeń lub obrona przed nimi; 

b. realizowanie wewnętrznych celów analitycznych lub statystycznych; 

c. wykonywanie umów zawartych pomiędzy Administratorem a Twoją organizacją 

(np. pracodawcą); 

d. odpowiadanie na wiadomości kierowane do nas drogą e-mail, pocztą tradycyjną, 

za pośrednictwem strony internetowej lub w inny sposób. 

Komu możemy ujawniać Twoje dane osobowe? 

Współpracujemy z podmiotami, które mogą otrzymać od nas Twoje dane osobowe, mogą to być m.in.: 

1. podmioty, którym musimy udostępnić informacje na podstawie przepisów prawa; 

2. nasi podwykonawcy z którymi współpracujemy, którzy świadczą dla nas typowe usługi takie, jak 

usługi informatyczne, pocztowe, bankowe, windykacyjne lub księgowo-rachunkowe. 

Podmioty świadczące dla nas usługi, do których przekazujemy Twoje dane osobowe  

• Obsługa prawna: radca prawny Joanna Łuczyszyn, www.jluczyszyn.pl;  

http://www.luczyszyn.komornik.pl/
mailto:warszawa.luczyszyn@komornik.pl
mailto:iod.waszawa.085@komornik.pl
http://www.jluczyszyn.pl/
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• Biuro rachunkowe: KLR Accounting sp. z o.o., NIP 5272920929, KRS 0000828143 

• Firma kurierska: Poczta Polska SA, NIP 5250007313, KRS, 0000334972 

• Hosting: Currenda sp. Z o.o., NIP 5851349001, KRS 0000052544, Regon 191764433 

https://www.currenda.pl/polityka-prywatnosci 

• Przetwarzanie w chmurze: Google LLC 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 

94043, USA https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1 , Microsoft, www.microsotft.com; 

Currenda sp. z o.o., NIP 5851349001, KRS 0000052544, Regon 191764433 

https://www.currenda.pl/polityka-prywatnosci  

• Serwis oprogramowania: O.K. - Oprogramowanie Komputerów mgr inż. L. Cegliński, ul. Korkowa 54 

04-519 Warszawa, NIP: 113-002-97-58 

Jak długo przetwarzamy Twoje dane osobowe? 

Przechowujemy Twoje dane wyłącznie przez taki czas, jaki jest niezbędny, nigdy dłużej. Z uwagi na to, 

Twoje dane zostaną usunięte po realizacji celów o których mowa wyżej, lub po upływie czasu 

przewidzianego przepisami prawa. 

Dane osobowe przetwarzane przez radców prawnych i adwokatów, które zebrane zostały w związku 

z wykonywaniem przez nich zawodu, przechowywane są przez 10 lat od końca roku, 

w którym zakończyło się postępowanie, w którym dane osobowe zostały pozyskane. 

Jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych? 

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych możesz skorzystać z następujących 

praw: dostępu do swoich danych, sprostowania danych, uzyskania kopii danych, usunięcia danych, 

ograniczenia przetwarzania. Przysługuje Tobie także prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego 

przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych. 

Możesz również wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych dokonywanego w ramach prawnie 

uzasadnione interesu administratora. Twoje dane osobowe przestaną być przetwarzane w tych celach, 

chyba że będą istniały istotne i uzasadnione podstawy prawne, które są nadrzędne wobec 

Twoich interesów, praw i wolności. Prawo to nie przysługuje w przypadku danych osobowych 

pozyskanych przez radcę prawnego lub adwokata w związku z udzielaniem pomocy prawnej Jeżeli 

zechcesz zrealizować jedno ze swoich praw będziemy musieli się upewnić, że jesteś do tego uprawniony 

np. pytając się o informacje, które pozwolą nam się upewnić, że kontaktuje się z nami osoba, której dane 

dotyczą. 

Czy podanie danych jest obowiązkowe? 

Kancelaria otrzymuje dane osobowe w ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na 

komornika sądowego, a także w związku z realizacją zawartych umów oraz w ramach prowadzonej z 

Kancelarią korespondencji. Kancelaria pozyskuje dane osobowe od podmiotów trzecich, w 

szczególności wierzycieli, organów administracji publicznej, urzędów skarbowych, organów rentowych, 

banków, spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, podmiotów prowadzących działalność 

maklerską, organów spółdzielni mieszkaniowych, zarządu wspólnot mieszkaniowych, innych podmiotów 

zarządzających mieszkaniami i lokalami użytkowymi, jak również innych instytucji i osób, do których  

Kancelaria wystąpiła z pisemnym żądaniem o udzielenie informacji niezbędnych do prawidłowego 

prowadzenia postępowania egzekucyjnego, wykonania postanowienia o udzieleniu zabezpieczenia lub 

europejskiego nakazu zabezpieczenia na rachunku bankowym oraz wykonania innych czynności 

wchodzących w zakres jego ustawowych zadań, w szczególności dotyczących stanu majątkowego 

dłużnika oraz umożliwiających identyfikację składników jego majątku. Kancelaria pozyskuje również 

dane osobowe ze źródeł publicznych.  

W przypadku Kontrahentów Kancelaria przetwarza dane osobowe zwykłe. Jeżeli z jakiegoś powodu 

zostaną przekazane Kancelarii szczególne kategorie danych osobowych i/lub dane dotyczące wyroków 

http://www.luczyszyn.komornik.pl/
https://www.currenda.pl/polityka-prywatnosci
https://policies.google.com/privacy?hl=pl&fg=1
http://www.microsotft.com/
https://www.currenda.pl/polityka-prywatnosci
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skazujących i czynów zabronionych – jeżeli ich przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.  

W ramach wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komornika sądowego Kancelaria może 

przetwarzać wszystkie kategorie danych osobowych: dane osobowe zwykłe, szczególne kategorie 

danych osobowych oraz dane dotyczące wyroków skazujących i czynów zabronionych. Jeżeli ich 

przetwarzanie nie będzie bezwzględnie koniecznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa to 

Kancelaria niezwłocznie usunie te dane osobowe.  

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od Kancelarii przetwarzania danych osobowych dla celów 

podatkowych i rachunkowych oraz innej sprawozdawczości wymaganej przepisami prawa. Dane 

osobowe mogą też być udostępnione w ramach treści wprowadzanych do funkcjonującego w Kancelarii 

oprogramowania i aplikacji.  

Dane są otrzymywane również z systemów innych podmiotów i instytucji. Dane osobowe przetwarzane 

są jedynie w celu wykonywania ustawowych zadań nałożonych na komorników sądowych przepisami 

prawa oraz w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Kancelarii, tj. w celu wykonania zawartych 

umów, względnie na podstawie uzasadnionego interesu Kancelarii. Na podstawie zgody Kancelaria 

może przetwarzać dane osobowe w celach zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia 

danych ze stron www czy danych osobowych związanych z rekrutacją.  

Kancelaria w zależności od sprawy z jaką się zwracasz wymaga, w szczególności, podania imienia i 

nazwiska, adresu zamieszkania, adresu do korespondencji, w tym adresu do korespondencji wpisanego 

do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, PESEL, NIP, informacji o stanie 

majątkowym. Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Kancelaria może wymagać innych danych 

niezbędnych np.: na cele związane z prowadzonym postępowaniem, ze względów rachunkowych lub 

podatkowych, na potrzeby procesu rekrutacji. 

W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może 

spowodować, że nie będziemy w stanie nawiązać z Tobą współpracy, podpisać umowy lub 

skontaktować się z Tobą w Twojej sprawie. 

Co jeszcze powinieneś wiedzieć zasadach przetwarzania przez nas Twoich danych? 

Tak, część operacji przetwarzania Twoich danych osobowych może wiązać się z ich przekazywaniem 

do państw trzecich. Przekazujemy Twoje dane osobowe do państw trzecich w związku z korzystaniem z 

narzędzi, które przechowują dane osobowe na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich, w 

szczególności w USA. Dostawcy tych narzędzi gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych 

osobowych poprzez stosowne mechanizmy zgodności przewidziane przez RODO, w szczególności 

poprzez korzystanie ze standardowych klauzul umownych. Usługi Google, których dostawcą jest Google 

Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland - w zakresie wszystkich danych, jakie 

przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach 

podlegających synchronizacji z Google Drive. 

Przypominamy w tym miejscu również, że korzystamy z narzędzi zewnętrznych, które mogą gromadzić 

anonimowe informacje na Twój temat. Dostawcy tych narzędzi często wykorzystują do przechowywania 

gromadzonych informacji serwery zlokalizowane na terenie całego świata, w szczególności w Stanach 

Zjednoczonych Ameryki (USA). 

Czy ADO korzysta z danych zawartych w plikach cookie? 

ADO jako administrator strony www.luczyszyn.komornik.pl (dalej: serwis) nie zbiera w sposób 

automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookie (tzw. „ciasteczka”). 

Co to są pliki cookie? 

Pliki cookie stanowią dane informatyczne, w szczególności niewielkie pliki tekstowe, wysyłane 

przez serwer WWW i zapisywane na twardym dysku urządzania (np. komputera, telefonu), przy pomocy 

których korzystasz z serwisu. 

http://www.luczyszyn.komornik.pl/
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Dane te są zapisywane w celu: prawidłowego funkcjonowania serwisu, jego konfiguracji, zapewnienia 

jego bezpieczeństwa i niezawodności, monitorowania stanu sesji lub prowadzenia analiz, statystyk, 

badań i audytu wyświetleń stron internetowych zawartych w serwisie. Cookie zawierają zazwyczaj nazwę 

strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym 

oraz unikalny numer. 

W ramach serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookie: „sesyjne” (session cookie) 

oraz „stałe” (persistent cookie). Cookie „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które są przechowywane 

w Twoim urządzeniu do czasu wylogowania, opuszczenia przez Ciebie serwisu lub wyłączenia 

oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookie są przechowywane w Twoim 

urządzeniu przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu, aż zostaną przez Ciebie 

usunięte. 

Na jakich zasadach zbierane są informacje zawarte w plikach cookie? 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka 

internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w urządzeniu końcowym 

Użytkownika. Wiedz jednak, iż w każdym czasie możesz dokonać zmian ustawień dotyczących plików 

cookie. Ustawienia te możesz zmienić w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną 

obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym 

zamieszczeniu w Twoim urządzeniu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików 

cookie dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). 

Ograniczenia stosowania plików cookie w przeglądarce internetowej mogą wpłynąć na niektóre 

funkcjonalności dostępne na stronach internetowych serwisu. 

Polityka Cookie 

Poniższa Polityka Cookie określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do danych na Urządzeniach 

Użytkowników korzystających z Serwisu do celów świadczenia usług drogą elektroniczną przez 

Administratora Serwisu. 

§ 1 Definicje 

• Serwis - serwis internetowy działający pod adresem www.luczyszyn.komornik.pl 

• Serwis zewnętrzny - serwis internetowe partnerów, usługodawców lub usługobiorców 

Administratora 

• Administrator - Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa Krzysztof 

Łuczyszyn z siedzibą ul. Woronicza 31/79, 02-640 Warszawa; NIP 9551700749, Regon 812522247 

• Użytkownik - osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi. 

• Urządzenie - elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za pośrednictwem, którego 

Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu 

• Cookie (ciasteczka) - dane tekstowe gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu 

Użytkownika 

§ 2 Rodzaje Cookie 

• Cookie wewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez system 

teleinformatyczny Serwisu 

• Cookie zewnętrzne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez systemy 

teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych 

• Cookie sesyjne - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub 

Serwisy zewnętrzne podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki są usuwane 

z Urządzenia Użytkownika. 

• Cookie trwałe - pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika przez Serwis lub 

Serwisy zewnętrzne do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane automatycznie po 

http://www.luczyszyn.komornik.pl/
http://www.luczyszyn.komornik.pl/
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zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia Użytkownika jest ustawiona na tryb 

usuwanie plików Cookie po zakończeniu sesji Urządzenia. 

§ 3 Bezpieczeństwo 

• Mechanizmy składowania i odczytu - Mechanizmy składowania i odczytu Cookie nie pozwalają na 

pobierania jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia 

Użytkownika. Przeniesienie na Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych 

robaków jest praktycznie niemożliwe. 

• Cookie wewnętrzne - zastosowane przez Administratora Cookie wewnętrzne są bezpieczne dla 

Urządzeń Użytkowników 

• Cookie zewnętrzne - za bezpieczeństwo plików Cookie pochodzących od partnerów Serwisu 

Administrator nie ponosi odpowiedzialności. Lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części 

Polityki Cookie. 

 

§ 4 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie 

• Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu - Administrator może przechowywać w plikach Cookie 

informacje o preferencjach i ustawieniach użytkownika dotyczących Serwisu aby usprawnić, 

polepszyć i przyśpieszyć świadczenie usług w ramach Serwisu. 

• Dane statystyczne - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystuje pliki Cookie do zbierania i 

przetwarzania danych statystycznych takich jak np. statystyki odwiedzin, statystyki Urządzeń 

Użytkowników czy statystyki zachowań użytkowników. Dane te zbierane są w celu analizy i 

ulepszania Serwisu. 

• Usługi społecznościowe - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne wykorzystują pliki Cookie do 

wsparcia usług społecznościowych 

§ 5 Serwisy zewnętrzne 

Administrator współpracuje z następującymi serwisami zewnętrznymi, które mogą zamieszczać pliki 

Cookie na Urządzeniach Użytkownika: 

• Google Analytics 

• Facebook 

§ 6 Możliwości określania warunków przechowywania i uzyskiwania dostępu na Urządzeniach 

Użytkownika przez Serwis i Serwisy zewnętrzne 

• Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia dotyczące zapisywania, 

usuwania oraz dostępu do danych zapisanych plików Cookie 

• Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych przeglądarkach 

komputerowych i urządzeń mobilnych dostępna są na stronie: jak wyłączyć cookie. 

• Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej pory pliki Cookie 

korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika za pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z 

usług Serwisu. 

W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością? 

• Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji 

opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, 

dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę 

możliwości zarządzania swoją prywatnością. 

• ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej, 

• wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery,  

• dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies, 

• tryb incognito w przeglądarce internetowej, 

http://www.luczyszyn.komornik.pl/
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• mechanizm zarządzania plikami cookies z poziomu naszej strony, 

• Google Analytics Opt-out: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout  

• Facebook Ads Settings: https://www.facebook.com/ads/settings   

 

§ 7 Wyłączenie odpowiedzialności 

• Administrator stosuje wszelkie możliwe środki w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych 

umieszczanych w plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa 

tych danych zależy od obu stron, w tym działalności Użytkownika oraz stanu zabezpieczeń 

urządzenia z którego korzysta. 

• Administrator nie bierze odpowiedzialności za przechwycenie danych zawartych w plikach Cookie, 

podszycie się pod sesję Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej 

działalność Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego, którymi 

może być zainfekowane Urządzenie Użytkownika. 

• Użytkownicy w celu zabezpieczenia się przed wskazanymi w punkcie poprzednim zagrożeniami 

powinni stosować się do zasad cyberbezpieczeństwa. 

• Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te mogą w 

każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, cel oraz wykorzystanie plików cookie. 

Administrator nie odpowiada na tyle na ile pozwala na to prawo za działanie plików cookie 

używanych przez serwisy partnerskie. Użytkownicy w każdej chwili mogą samodzielnie zarządzać 

zezwoleniami i ustawieniami plików cookie dla każdej dowolnej witryny. 

§ 8 Wymagania Serwisu 

• Ograniczenie zapisu i dostępu do plików Cookie na Urządzeniu Użytkownika może spowodować 

nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Serwisu. 

• Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za nieprawidłowo działające funkcje Serwisu w 

przypadku gdy Użytkownik ograniczy w jakikolwiek sposób możliwość zapisywania i odczytu plików 

Cookie. 

§ 9 Zmiany w Polityce Cookie 

• Administrator zastrzega sobie prawo do dowolnej zmiany niniejszej Polityki Cookie bez konieczności 

informowania o tym użytkowników. 

• Wprowadzone zmiany w Polityce Cookie zawsze będą publikowane na tej stronie. 

• Wprowadzone zmiany wchodzą w życie w dniu publikacji Polityki Cookie. 

 

Czy niniejsza Polityka Prywatności może zostać zmieniona? 

ADO ma uprawnienie do wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu, jednak aktualna treść Polityki 

Prywatności każdorazowo będzie dostępna na stronach serwisu. 

http://www.luczyszyn.komornik.pl/
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
https://www.facebook.com/ads/settings

