
REGULAMIN UŻYTKOWANIA I POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU WWW.PITY365.PL 

 

Portal  umożliwia Użytkownikom dostęp do programu umożliwiającego złożenie rocznego zeznania podatkowego oraz do informacji 

dotyczących składania rocznych deklaracji podatkowych. Serwis gromadzi informacje na temat przepisów prawa podatkowego. 

Użytkownicy znajdą również na portalu pomoc w uzyskaniu potrzebnych informacji, oraz możliwość kontaktu z przedstawicielami 

firmy GP Soft. 

 

Wszelkie prawa do zawartości  serwisu GP Soft są zastrzeżone. Użytkownik ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron 

lub fragmentów portalu GP Soft pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw o rejestracji znaków o ile takie 

przysługują . Żadna część serwisu nie może być w całości lub części kopiowana w celach komercyjnych, transmitowana 

elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej zgody właściciela portalu. 

 

Odnośniki do innych stron 

 

Strona może zawierać odnośniki do innych stron „www”. Użytkownicy powinni zdawać sobie sprawę z faktu, że GP Soft  nie 

odpowiada za ścisłość, zawartość lub dostępność informacji, do których odnośniki prowadzą przez stronę portalu. 

 

Adresy IP 

 

Wykorzystujemy adresy IP użytkowników do diagnozowania problemów związanych z pracą naszego serwera, analizą naruszeń 

bezpieczeństwa, ankietach oraz w zarządzaniu naszą stroną WWW. Adres IP jest ponadto wykorzystywany do identyfikacji  

i gromadzenia danych demograficznych od osób odwiedzających witrynę (np. informacje o regionie, z którego nastąpiło połączenie). 

Informacje te w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych 

przez serwis.      

 

Mechanizm Cookies 

 

W naszych aplikacjach stosujemy ciasteczka jedynie w celu identyfikacji użytkownika na potrzeby wewnętrzne aplikacji, nie są 

zbierane żadne informacje o użytkowniku, jego preferencjach itp. 

 

Zmiany 

 

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności w portalu, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do 

powyższego zapisu. 

 

Polityka prywatności 

 

Zgodnie z art.13 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 oraz uchylenia 

dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 119, str. 1) – dalej 

RODO, podajemy poniższe informacje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest „GP Soft Spółka Cywilna Piotr Kobylski, Grzegorz Pietruszka„ pod adresem w 

Kielcach 25-559, przy ul. Piaski nad Rzeką 3 lok.209, NIP: 959-19-50-731. 

2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w „GP Soft Spółka Cywilna Piotr Kobylski, Grzegorz Pietruszka„ jest 

Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: biuro@gpsoft.pl. 

3. Dane będą przetwarzane w celu kontaktowania się z Panią/Panem, w celach związanych ze świadczeniem usług- na podstawie 

zgody. 

4. Dane mogą być udostępniane tylko w celu prawidłowej realizacji usług określonych w niniejszym regulaminie. 

5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy administratora.  

 



6. Dane będą przechowywane przez okres- do momentu wycofania przez Panią/Pana zgody. 

7. Ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. 

8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie 

danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu 

wycofania zgody. 

9. Ma Pani/Pan także prawo do przenoszenia danych. 

10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 

11. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w formie profilowania. 

 
 
 

Postanowienia dodatkowe 
 

Informacje zaprezentowane na portalu www.pity365.pl nie stanowią zaproszenia ani oferty w przedmiocie sprzedaży papierów 

wartościowych, inwestowania w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi, ani zaproszenia do złożenia oferty w 

przedmiocie nabycia papierów wartościowych, inwestycji w papiery wartościowe, lub obrotu papierami wartościowymi . 
Dane zawarte na stronach serwisu internetowego GP Soft nie stanowią wiążącej oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego 

dla jakichkolwiek podmiotów i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych. 

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dokładność, kompletność i sposób wykorzystania informacji podanych na stronie 

internetowej i nie podejmuje się ich aktualizacji. Zamieszczenia informacji na niniejszej stronie internetowej nie należy 

interpretować jako rekomendacji o jakimkolwiek charakterze, a na informacjach zamieszczonych na stronie internetowej nie należy 

się opierać przy podejmowaniu jakichkolwiek decyzji lub działań. W szczególności rzeczywiste wyniki i zdarzenia mogą istotnie 

odbiegać od opinii, oczekiwań lub stwierdzeń dotyczących przyszłości zamieszczonych na stronie internetowej. 

Niektóre informacje podane na stronie internetowej mają charakter historyczny i mogą być nieaktualne. Wszystkie informacje o 

charakterze historycznym należy uznawać za aktualne w dniu ich pierwszej publikacji. 

Strona internetowa zawiera linki hipertekstowe do innych stron internetowych. Spółka nie zapoznała się oraz nie ponosi i nie 

przyjmuje żadnej odpowiedzialności za informacje lub opinie przedstawiane na innych stronach internetowych. 

GP Soft  zakazuje rozpowszechniania, modyfikowania czy innego przetwarzania materiałów, wizerunków osób uczestniczących w 

videorozmowie, treści rozmów, obrazu i dźwięku oraz dóbr podlegających samodzielnej ochronie prawnej bez uzyskania zgody  

GP Soft, chyba że związane będzie to z realizacją praw i obowiązków Klienta lub drugiego Uczestnika rozmowy wynikających z 

obowiązujących przepisów.   

Wykorzystanie w jakikolwiek sposób przez Użytkownika materiałów zamieszczonych na Portalu , w tym ich publiczne udostępnianie, 

rozpowszechnianie, przesyłanie i wszelkie inne wykorzystywanie dozwolone jest tylko za zgodą uprawnionych podmiotów, chyba że 

związane będzie to z realizacją praw lub obowiązków Klienta/ drugiego uczestnika rozmowy wynikających z obowiązujących 

przepisów. 
 

http://www.pity365.pl/

