
 

 

 

 
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

 

SANTIVO – system do obsługi kancelarii prawnej 

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 

 

 

1. Operatorem serwisu pod nazwą „Santivo” („Serwis”) jest Axila Capital sp. z o.o., z 

siedzibą w Poznaniu przy ul. Iłłakowiczówny 7/2 (60-789 Poznań), zarejestrowana w 

Sądzie Rejonowym Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy 

Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000430018, posiadająca numer NIP: 

7792407636, REGON: 302194453, zwana dalej „Operatorem”. 

 

2. Wszelkie zapytania związane z obowiązującą polityką prywatności należy kierować na 

adres poczty elektronicznej dostępny na stronach internetowych Serwisu lub na 

pisemnie, na adres Operatora podany w punkcie 1. 

 

3. Operator Serwisu przykłada szczególną wagę do zabezpieczenia przekazywanych mu 

przez użytkowników Serwisu danych i stosuje wszelkie techniczne i fizyczne środki 

niezbędne do prawidłowej ich ochrony. 

 

4. W szczególności Operator stosuje aktualne standardy szyfrowania i zapewnienia 

bezpieczeństwa danych przesyłanych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, a także 

stosuje się do wszelkich norm i procedur wskazanych w ustawie o ochronie danych 

osobowych (Dz.U. 2002 r., nr 101, poz. 926) oraz ustawie o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną (Dz.U. 2002 r., nr 144, poz. 1204). 

 

5. Operator pozyskuje informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób: 

a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje. 

b) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych pliki „cookie". 

c) poprzez gromadzenie logów serwera www Operatora funkcjonującego pod 

adresem http://santivo.pl. 

 

6. Użytkownik ma prawo przeglądania, modyfikowania i żądania usunięcia danych ze zbioru. 

 

7. Żądanie wglądu, modyfikacji lub usunięcia danych osobowych Użytkownika może zostać 

złożone za pośrednictwem adresu e-mail dostępnego na stronach internetowych Serwisu 

lub korespondencyjnie na adres Operatora. 

 

8. Stosowane przez Serwis pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki 

tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu i 

przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies mogą zawierać 

w szczególności nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich 

na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
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9. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu pliki cookies 

oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu za pośrednictwem 

wykorzystywanego przez niego serwera. 

 

10. Pliki cookies wykorzystywane są w szczególności w następujących celach: 

a) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy 

Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i 

zawartości, 

b) zapamiętania preferencji użytkownika w określonych usługach Serwisu, 

c) utrzymania sesji użytkownika Serwisu po zalogowaniu do Serwisu. 

 

11. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” 

(session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami 

tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu 

wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania 

(przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu 

końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu 

ich usunięcia przez użytkownika. 

 

12. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) 

domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym 

użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. 

Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także 

automatyczne blokowanie plików cookies. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera 

pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej. Szczegółowe instrukcje w tym 

zakresie dostępne są także pod następującymi adresami internetowymi 

(najpopularniejsze systemy i przeglądarki): 

a) Internet Explorer 

http://support.microsoft.com/kb/196955, 

 

b) Chrome 

http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647,  

 

c) Safari 

http://support.apple.com/kb/PH5042,  

 

d) Firefox - 

http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82

%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek 

 

e) Opera 

http://support.microsoft.com/kb/196955
http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
http://support.apple.com/kb/PH5042
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
http://support.mozilla.org/pl/kb/W%C5%82%C4%85czanie%20i%20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek
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http://help.opera.com/Windows/12.10/pl/cookies.html 

 

f) Android 

https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl 

 

g) Safari (iOS) 

http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL 

 

h) Windows Phone 

http://www.windowsphone.com/pl-pl/how-to/wp7/web/changing-privacy-and-

other-browser-settings 

 

i) Blackberry 

http://docs.blackberry.com/en/smartphone_users/deliverables/32004/Turn_off_co

okies_in_the_browser_60_1072866_11.jsp 

 

13. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności 

dostępne na stronach internetowych Serwisu. 

 

14. Operator oświadcza, że wszystkie serwery i infrastruktura niezbędna do funkcjonowania 

Serwisu znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a zastosowane rozwiązania 

sprzętowe i organizacyjne spełniają najwyższe wymagania bezpieczeństwa 

przechowywanych w nich danych. Operator zapewnia, że serwer, na którym 

przechowywane są dane użytkowników jest zabezpieczony zgodnie z wszelkimi normami 

wynikającymi z obowiązujących przepisów, a fizyczny dostęp do serwera mają jedynie 

osoby odpowiednio upoważnione. 

 

15. Komunikacja użytkowników ze stronami internetowymi Serwisu odbywa się za 

pośrednictwem szyfrowanych połączeń, przy wykorzystaniu protokołu SSL v3 (lub o 

wyższym standardzie). 

 

16. Operator gwarantuje, że wszelkie przekazane mu dane są zabezpieczone przed ich 

przypadkowym zniszczeniem (np. w wyniku zalania, zawarcia instalacji elektrycznej itd.), 

a codziennie wykonywane kopie bezpieczeństwa minimalizują ryzyko utraty jakichkolwiek 

informacji. 
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